
Gräv där du står 

Bakgrund 

Även om äventyret verkar handla om arkeologi, så gör det inte det, utan är och skall vara en 
excursion i djup skräck. Två av karaktärerna är samma som förra året. De har förträngt allt de 
fick veta det året, men undermedvetet ligger informationen kvar. Detta är delvis för att rädda 
er stackars keepers från att läsa in förra årets äventyur i dess helhet, och delvis för att rädda 
oss från att behöva trycka upp det i en massa onödiga kopior. Anders Wängberg och Nils 
Heinz, de två som var med året innan, har dragits hit av den den sjukliga fascination som 
uppstår när man börjar se hålen i verklighetens väv och alltså börjat sjunka ner i Kalle-träsket. 
På ett medvetet plan är de övertygade om att de snackat till sig möjligheten att få följa med på 
expeditionen av egen fri vilja och intresse, men i själva verket känner de fortfarande kallelsen 
från det övernaturliga och okända. Det var inte meningen att de skulle få vara en del av den här 
resan från början och att de är här överhuvudtaget beror mera på deras debattförmåga och 
envishet än på deras färdigheter i arkeologi. De har kort sagt pratat omkull professor Billing på 
Arkeologiska instutionen i Uppsala. De andra tre karaktärerna, som förresten är kvinnor, 
skickas dit p.g.a deras kvaliteér som arkeologer, det är i alla fall vad de tror. En av dem vill 

Billing helt enkelt bli av med ett tag. Hon är ingen dålig arkeolog, men hon är samtidigt en böld 
i arslet av gigantiska mått. De andra två är där utan några underliggande baktankar, utan är 
bara bra på arkeologi. 

Grottan i Orange 

Detta är en gammal kultplats som sträcker sig tillbaka genom tiden på ett verkligt 
oarkeologiskt sätt. Yog-Sottoth dyrkades här för 50 000 år sedan med en sådan blasfemisk 
effektivitet att platsen alltsedan dess är bunden till honom. En varelse har skapats i dess 
djupaste skikt som är alltigenom vidrig och som kommer att påverka världen väldigt negativt 
om den kommer i kontakt med den. Detta är vad man skulle kunna kalla för en Young of Yog- 
Sothoth, dvs en del av varelsen Yog-Sothoth som växt till sig på egen hand och blivit 
självmedveten. Grottan sträcker sig nedåt och utgör i princip en provkarta på olika typer av 
tidig dyrkan. 1494 stängdes grottan till av en skara uppretade franska bönder. Sedan dess har 
den varit stängd. Fram till denna tidpunkt har den dock varit i kontinuerlig användning. 

Grottan är ett stort och komplext system av gångar. De understa skapades av Yog-Sothoth 
själv. Denna delen av grottan är delvis utanför vårt tidskontinuum och kan leda den person som 

sätter sin fot där vilse i tid och rum. Allra längst ner i denna kompost av vidrighet finns Bel- 
Yoy-ght (se vidrigare beskrivning senare). Den bit grotta man har hittat är förmaket. Man 
kommer in från taket. Ingången ligger på ett fält vilket ägs av en arg, fransk bonde. Samma 
bonde hittade ingången när en av hans kor till hälften ramlade ner i det. Detta skedde för ett 
halvår sedan. Han ångrar nu bittert att han rapporterade fyndet till de franska myndigheterna 
efersom detta bara har gett honom besvärande arkeologer överallt. 

Hålet han hittade har tagits upp till en diameter av 2 meter av de ihärdiga utgrävarna och de 
har helt och hållet förstört bondens bästa betesfält. 

Nedanför hålet utvidgar sig grottan till en bredd på 100 meter och en längd på 150 meter. 
Grottan är full av stalaktiter och stalagmiter. Runt dess vägg går en obruten rand av 
hällristningar från olika tider. Man kan spåra vaga skiftningar i stil och metod i dessa bilder. De 
tidigaste är väldigt otydliga och de senare ganska klara. Motiven är genomgående 
människogestalter och avritningar av saker som inte är och inte kan vara människor. Med 
jämna mellanrum återkommer ett labyrintmönster och en mängd små prickar. En annan vanlig



bild är en människa med ett stort antal munnar som verkar tala till eller mottaga offer från 
människor. Det finns massor med olika avbildningar av människooffer, de flesta är dock av en 
natur som gör att det är svårt att avgöra vad den faktiska dödsorsaken är. I de fall där det är 
tydligt rör det sig om steningar och klubbningar. Grottans golv är täckt av avlagringar av jord, 
ben, lera och insekter. Det ligger en död, unken lukt över platsen. Avlagringarna sträcker sig 
nedåt 5-6 meter, och det gör ristningarna också. Dessa går nedåt i en spiral som helt enkelt har 
bildats genom de olika kultisternas växande avstånd till grottans stengolv allteftersom 
avlagringarna har växt till sig. När karaktärerna först anländer till grottan har 1,5 meter av den 
tidigare täckta väggen frilagts. Allra längst ner står det skrivet med intorkat blod: Hilfe, bitte 
ich bin Hans Pi.. Detta borde ha försvunnit för länge sedan, men det verkar röra sig om alldeles 
färskt blod. En del av hällristningarna verkar antyda att en av människorna (vilken är ritad som 
större än de andra) har gått vidare genom en öppning i grottans golv. Det finns dock ingen 
Öppning i grottgolvet. I alla fall ingen tydlig eller uppenbar öppning, den som finns är en gate 
som uppenbara sig vid olika tillfällen. Detta går till på följande sätt: marken fylls av insekter 
vilka envetet irrar fram och tillbaka. Inom några sekunder är marken en kryllande sörja av 
insekter. I mitten av denna massa av insekter öppnar sig ett hål som sträcker sig nedåt. Den 
som går in i detta kommer att sjunka genom massan av insekter centimeter för centimeter. 
Över hela kroppen på "passagerarna känner dessa små insekter som gör sitt till i förflyttandet. 
De spottas ut i andra ändan i en grottgång som är en del av den egentliga labyrinten i vars ända 
Bel väntar. Det behöver aldrig bli uppenbart att en gate har varit inblandad i förflyttningen, 
men det har det alltså varit. Hela det system av grottor som ligger bortanför denna gate kan 
faktiskt liknas vid ett fossilt avtryck eller en gipsavgjutning av en del av Yog-Sothoths väldiga 
lekamen. Det kan naturligtvis också liknas vid infekterade maskhål genom rymden, tiden och 
jorden, men det är, å andra sidan, ett väldigt, väldigt, mänskligt sätt att se saken. Förr i tiden, 
när grottan var i drift, så brukade bara präster, schamaner och heliga män tillåtas göra 
genomfarten till Bels närhet. Detta brukade regleras så att om någon under en längre tid 
intresserade sig för att få veta vad som låg bakom avlagringarna och därigenom visade intresse 
för att tränga in i Yog-dyrkans mer intima hemligheter, så öppnade sig insektsporten. De som 
klarade av det som mötte dem på andra sidan utan att bli så vansinniga att de inte längre kunde 
användas till något blev utbildade till Överstepräster, schamaner eller heliga män. De som blev 
katatoniska blev nya delar av Bel och de som blev skrikande, mobila galningar tilläts kuta runt i 
gångarna till tidens ände. Eftersom gångarna verkligen är lösryckta ur tiden och har en förmåga 
att omärkligt låta människor förflyttas fram och tillbaka genom tiden, så kutar en del av dem 
fortfarande runt. 

Tidsplan 

Dag 1 

Spelas inte, berättas bara. Alla spelarna vaknar och beger sig till sina respektive föreläsningar. 
Alla utom Anders och Heinz, vilka sitter utanför professorns kontor för att försöka övertala 
honom om att de skall få följa med på expeditionen till Frankrike. 

De andra tre spelarna får i början av sina föreläsningar reda på att avresan tidigarelagts pga 
vissa oförutsedda händelser på utgrävningen. De beger sig hem för att packa sina personliga 
tillhörigheter, institutionen står för resten. De hämtas vid 14.00 för vidare transport till flyget. 
Anders och Heinz har under tiden (08.15) blivit insläppta till professorn, vilken inte har en 
tanke på att låta de där idioterna förstöra ryktet för vare sig Sverige eller institutionen. 
Professorn kommer först att förneka ett svenskt deltagande och sedan falla tillbaka på att det 
bara gäller 60-poängarna och uppåt. Därefter ger professorn långsamt med sig, inte så mycket



pga att de har övertalat honom som att de har fått honom att tycka att det vore skönt om de 
vore i Frankrike i stället för på hans kontor. 

Dag 2 

20.00+30 minuters försening i tullen. Landar i Lyon, lastbilsresa till trakten runt Avignon (3 

timmar). Under lastbilsresan får spelarna lite information om utgrävningen och den personal 
som jobbar där. Framme vid utgrävningsplatsen vid 24.00. Sova. 

Dag 3 

Väckning för frukost Kl 6.00, tror dom. Det är Herman som håller på med sitt workout- 
program och står där och skriker ein, zwei, taktfast. Det är inget annat för spelarna att göra än 
att masa sig upp. Eftersom spelarna kom fram mitt i natten har de inte hunnit plocka i ordning 

på sin egen utrustning ännu, detta gäller även primusköket och maten. Problemet med frukost 
löser sig automatiskt, för när Herman får syn på spelarna ropar han på bruten engelska att de 
alla är välkomna över till tyskarnas tält och äta med dom. 

Efter frukost har de fått order om att träffa Professor De Noun. De Noun kommer att ge dom 
order om att plocka iordning på sina prylar, tala om för dom var deras tält skall stå. Han ger 
dom en stunds föreläsning om hur de skall gå till väga innan de gräver, att de skall vara 
noggranna och inte glömma bort att rapportera alla fynd till Madeleine, och att det är han som 
bestämmer och att det är hans order som gäller, för annars...! De Noun önskar självklart 
spelarna välkomna och framför sin uppskattning över att Billing valt ut just dem att komma dit. 
Detta menar han inte men det vet ju inte spelarna om. Han vill också att spelarna skall vara 
med vid genomgången vid grottan kl 10.00 och att de har fri tid att disponera fram tills dess. 

Låt spelarna disponera tiden fram till Kl 10.00 efter eget huvud, men om de inte plockar 
iordning på sin utrustning, låter du dom sova under bar himmel nästa natt. När spelarna börjar 

leta efter sina saker visar det sig att de är förvarade hos den franske bonden, Pierre Lamont. 
När de besöker honom skall de mötas av en sur, vresig man som talar om för dom att han 
verkligen inte vill ha dom där och att om de kan hitta Gil, hans dräng så hjälper han dom att 

låsa upp vagnboden. Hela denna konversation sker på franska. Gil pratar engelska inte Pierre( 

Pierre talar visst engelska men det vill han inte göra om han absolut inte måste, Pierre lärde sig 

engelska under 2:ndra världskriget, då han tjänstgjorde som militär i England.) Det skall ta en 
stund att hitta Gil, han befinner sig bakom ladan och verkar byta ut några plankor i väggen. 
När spelarna närmar sig honom släpper han allt han har för händer och hjäper ivrigt dom att få 
tillgång till sin utrustning. (Gil är långsam, men han ökar tempot lite när det gäller att hjälpa 
arkeologerna, dock så går det inte ens hälften så fort som det borde göra.) Gil pratar 
oavbrutet, men sävligt, om hur fascinerande han tycker hela utgrävningen är och frågar ideligen 
om inte de kan hjälpa honom så att han kan få komma ner i grottan. 

Gil låser upp vagnboden och där finns deras utrustning, som han hjälper dem att frakta ned till 
utgrävningsområdet. 

På utgrävningsområdet pågår en febril verksamhet med att göra allt klart inför dagens arbete 

och alla de andra arkeologerna springer omkring på området. Det pratas högt och vilt på flera 
olika språk, så att hela scenen har en väldigt förvirrande effekt, mest förvirrande är den tyske 
arkeologen Magnus Schumacher som kutar fram och tillbaka som ett skållat troll och försöker 
prata med alla samtidigt och på alla språk som talas, samtidigt. Om spelarna nu bestämmer sig



för att prata med NPC:erna så kommer de att få korta stressade svar tillbaka, ingen vågar 
stanna upp i sitt arbete för då kan De Noun bli arg, och det vill ingen skall hända. 

Kl 9.55 stannar allting upp eftersom De Noun har stigit ut på fältet och går med bestämda steg 
mot hålet i marken. Alla NPC:er följer efter honom dit. De Noun vill att de bygger en 
vinschställning för att lättare kunna frakta saker upp och ner i grottan. Denna arbetsuppgift ger 
han till spelarna att lösa på bästa sätt. Han ger också order om att länspumpen som svenskarna 
har med sig skall firas ner i grottan och monteras upp. Allt detta för att effektivisera arbetet 
nere i grottan där man nu har gjort klart för att börja det verkliga utgrävningsarbetet. Hela 
grottgolvet är nu indelat i rutor med hjälp av pinnar och snöre. 

Spelarna skall lyckas med att bygga en vinschställning, hur dom gör det är upp till dom. Hjälp 

dom inte, men om de pratar med Jean De Ville så kan han ge dom många matnyttiga tips. Han 
är van vid att lösa problem under primitiva förhållanden. Om de mot förmodan skulle lyckas bli 
klara innan det är mörkt så skickas de ner i grottan för att montera upp länspumpen. Låt hela 

dag tre gå till dessa uppgifter och samtal med de övriga arkeologerna (se npc:listan). På 
kvällen när de skall äta middag så finner de att gasolflaskan är borta, konstigt, var inte den med 
i packningen eller? Detta problem löser dock Gil åt dem, han kommer nämligen dit med en 
flaska gasol åt dem. Denna flaska tillhör självklart utrustningen från första början men Gil hade 

gömt den för att få en ursäkt till att gå ner till utgrävningsområdet och titta runt lite, låt honom 
gärna vara fascinerad av Agneta, ju längre tiden går kan du låta honom bli kär i henne. Gil skall 

dyka upp med små presenter åt spelarna då och då, egentligen är dom år Agneta men det vågar 
han inte säga. Spela Gil som förälskad som en blyg, snäll och tillgivet sävligt romantisk Gil. 

Så småningom droppar spelarna antagligen av och går och lägger sig. I tyskarnas tält kan man 
dock sitta uppe och prata hela natten om det passar spelarna. Heinrich Mueller kommer om 

någon av spelarna sitter i deras tält att ge en kryptisk förklaring till att han helt plötsligt går ut 
och går mitt i natten. Egentligen skall han ut och spionera på De Noun som av någon underlig 
anledning helst jobbar nere i grottan på nätterna och i ensamhet. 

De Noun förklarar sina konstiga arbetstider med att han trivs bäst med att arbeta ensam och på 
natten, det ger honom också en chans att försinka de andras arbete genom små men 
välgenomtänkta omflyttningar av saker och ting. 

Dag 4. 

06.00 - Hermanns morgongymnastik väcker de sovande till en dag fylld av stensortering, 

dammklassificering och tittande på konturkartor. Den här dagen får karaktärerna med andra 

ord spendera hela sin tid med att klassificera det material som de andra tar upp från 
grottgolvet. Detta går väldigt långsamt eftersom de är tvungna att fira allt material upp och ner 
i hinkar. Ställningen de byggde går sönder vid första försöket att använda den. Den 
saboterades av ghouls under natten och är redo att gå i bitar så fort någon försöker använda 
den. Om inte spelarna gör något så kommer den förste som använder den att vara Hermann. 
Han hoppar glatt i kogen för att firas ner och faller skrikande 10 meter och bryter benet. Det är 
ett rent brott och han kommer tillbaka från sjukhuset redan samma dag med ett snyggt 

gipsbandage. Anordningen bedöms, av de Noun, som osäker och han tillåter inte att den 
används vidare. Han beställer i stället en hissanordning från Paris, men den kommer inte att 
levereras förrän imorgon. Tyskarna kommer att gå runt och muttra om det dåliga 
arbetstempot. Fransmännen kommer att vara, utom de Noun och de Ville, kommer att vara lite 

sura på svenskarna för att deras anordning inte höll provet, de Ville kommer att upptäcka lite 
klomärken och dylikt på resterna av ställningen och påpeka detta med auktoritär stämma om



inte någon av spelarna upptäcker det innan dess. Om det kommer till allmän kännedom så 
kommer de flesta att tro att det är råttor som varit framme. Detta verkar troligt eftersom det 
myllrar av råttor överallt. Insekter finns det förresten gott om trots att det är höst och regnigt. 
Insekterna är också väldigt stora och irriterande. Spyflugor och skalbaggar o.dyl. I grottan 
myllrar golvet av sådana. Nu börjar det bli dags att ösa på med vidrigheterna. Nedan följer en 

lista på några små och stora saker som spelarna kan utsättas för. Skicka dem på folk när 
tillfälle yppas. Typ: någon går ner i grottan alldeles ensam, någon tar tag i något utan att titta 
efter först, någon sätter på sig sina stövlar. Detta är förslag. Var uppfinningsrik och kreativ, ta 
också hänsyn till spelarnas fobier så att du kan nå maximal skräckeffekt. Tempot i dessa 
äckligheter skall börja lugnt och stegras allteftersom tiden går. Undvik dock att bli så äcklig att 
det bara blir blodpudding av alltihop. Sikta på en slags krypande skräck med plötsliga små 
chocker. 

Små effekter: 
Insekter, blod på föremål och grottväggar, en och annan orm, snabbrinnande kalksten som 
rinner både uppåt och nedåt väggarna, maskar i jorden, gärna ett maskbo med ca 6000 maskar 
som ligger i en stor boll vilken splittras upp när man rör den och fyller omgivningen med 
krälande maskar. 

Medelstora effekter: 
Råttor, stora och många i grotta, i maten osv. Synvillor, tidsförskjutningar där samma händelse 
upprepas två eller flera gånger inför spelarnas ögon. Människor som går förbi åt ett håll och 
sedan går förbi åt det hållet igen utan att därimellan ha kommit tillbaka, plötsliga minnesluckor, 
plötsliga svårigheter att fokusera verkligheten, allt blir dimmigt, det ser ut som man såg två 
verkligheter på en gång, som två bilder som blandats. Oförklarliga ljussken, animerade 
hällristningar (spec offerriter), skuggor på tältduken (ickemänskliga), gångljud, mystiska saker 

ute och springer på nätterna (ghouls, tyskar och annat). 

De arbetar på i det strilande regnet och förutom de äckliga saker som händer så blir det 
eftermiddag innan något annat händer. Då kommer nämligen Gil över för att stöta lite på 
Agneta. Han erbjuder sig dessutom på ett sävligt sätt att visa dom utelivet i Frior på kvällen. 
De som följer med får den stuga som den franske ockultisten Jean-Pierre de Sac bodde i 
utpekad för sig. Frågar de vidare kommer Gil också att berätta historien om denne man för 

dem. De kommer dessutom att få en trevlig stund på en trevlig liten pub med dans i Frior. 
Puben heter Madame Guilliottine och har legat på samma ställe sedan franska revolutionens 
dagar. 

Frior 
En livfull liten byhåla med mindre kolfyndigheter, 500 innevånare och 250 kor. Vid sekelskiftet 
var det bara en samling gårdar här, men nu har kolfyndigheterna och apelsinodlingen gjort dem 
till ett helt litet samhälle. De flesta på platsen är lite buttra mot främlingar, men det finns en 
liten souvenirbutik med ett stort urval av porslinskatter. Det finns en kyrka från medeltiden där 
en kusin till Robespierre (på mödernet) ligger begravd. Det finns en ganska stor affär, ett par 
butiker, en kiosk, en liten vinbutik, en restaurang och den tidigare nämnda puben. Det har gått 
mycket rykten om utgrävningen och befolkningen är nyfiken. Låt gärna någon fråga ut 
karaktärerna. De lite mer framåt av innevånarna undrar om det kan ge upphov till turistnäring 

och undrar därför om de hittat något sevärt. 

Puben Madame Guilliotine är belägen i ett ganska stort och lågt hus med stråtak. Inne i huset 
domineras intrycket av ett större rum i vilket det vanligtvis finns 15 bord utplacerade, men för 
den här kvällen är borden uppskjutna mot väggarna så att man bara kan sitta på tre sidor av



dem. Detta för att göra plats för dansen. i övrigt finns det en bar och en stor öppen eldstad i 
vilken en brasa glatt sprakar på. Bakom bardisken står pubägarens dotter. En varmt leende och 
trevlig fransyska. Pubägaren själv är för kvällen upptagen med att spela fiol i bandet som skall 
stå för musiken. Dessa spelar allt från country till fransk folkmusik (denna låter ungefär som 
svensk folkmusik fast mer fransk). 

Rykten man kan få reda på i Frior och spec på puben 
Kor har försvunnit. 5-6 stycken sisådär. Man misstänker allt från UFO:n till boskapstjuvar och 
djävulsdyrkare. 
En ko har hittats slaktad på ett sällsynt brutalt sätt. Det stärker misstankarna om 
djävulsdyrkare. 
Konstiga ljussken har synts på himlen och ute i skogen på nätterna. 
Mystiska figurer stryker runt på nätterna och knackar på dörrar och fönster. En del mödrar har 

börjat förbjuda sina barn att gå ut på kvällar och nätter. 
Pierre Lamont har blivit vresigare och mera enstörig på sistone. Spec. sedan utgrävningen 
började. 

Berättelsen om den ockultist som bodde i trakten mot slutet av 1400-talet finns det en del som 
känner till och är villiga att berätta. 

Gils berättelse om den franske ockultisten Jean Pierre De Sac. 
Den enda i trakten kända ockultist som har funnits var Jean Pierre De Sac, han var misstänkt 
för allt från massmord till djävulsdyrkan och häxeri. Dessa anklagelser gick inte att få något 
gehör för eftersom han var god vän med Biskopen i Avignon. Detta innebar att kyrkan inte 
ville erkänna någon vetskap om anklagelserna. I de berättelser som finns bevarade finns det 

tecken på häxeri, svartmagi och andra ljusskygga offer. Han troddes ligga bakom barnamord, 
blodsoffer och en massa andra hemskheter. År 1494 fick bönderna i trakten nog av alla 

mystiska försvinnanden, insektssvärmar och andra abnormiteter som drabbat dom och en 
uppretad folkmassa gick för att göra upp med De Sac. Denne försökte fly och lyckades ta sig 
ner i en grotta. Tre män ur mobben följde efter och återsågs aldrig mera. Bondbefolkningen 
beslutade sig för att ta det säkra före det osäkra och förseglade helt enkelt grottöppningen. 
Man vet inte var denna sägenomspunna grotta var placerad men en och annan gammal bonde 

misstänker att det kan vara samma grotta som arkeologerna har hittat. De ställer dumma 
frågor, som t ex ”Har ni hittat några skelett eller annat i grottan.”, ”Är det sant att ni hittat en 

hög med barnskelett i grottan?” , ”Är det sant att ni fångat en utomjording och konserverat 
honom i formalin?” o s v. Spelarna får försvara sig bäst dom vill. 

Det går fortfarande rykten om spökerier kring hans gamla stuga och de flesta känner sig lite illa 
till mods om de skulle behöva gå dit efter mörkrets inbrott. Huset är nu en del av ett 

hembygdsmuseum och lokalbefolkningen påstår att det är i samma skick som när han bodde 
där. En del handskrivna dokument finns också bevarade i huset, om de tillhört De Sac vet man 
inte säkert men det är inte omöjligt då de är skrivna på gammal kyrklatin. Museet är stängt för 

säsongen, men Gil säger att det antagligen går att få en privat visning om man frågar 
ordföranden i hembygdsföreningen. Denne man är dock inte speciellt pigg på att behöva göra 
något sådant för fåniga svenskar. Han anser att de kan komma tillbaka när de har öppnat igen 
för säsongen, nästa år. En lyckad fasttalk eller en snabb muta ger dock bra resultat och öppnar 
alla dörrar. 

Hembygdsmuseet. 

Huset är ett tvåvåningshus med ett litet torn på. Det har stråtak och ser inte ut att ha 
renoverats på evigheter. Dörren är ungefär 150 cm hög och skev, det finns stora glipor mellan 
dörren och dörrkarmen. Fönstren är små och hade från början självklart inte glas men det har



de nu, det sitter även galler för de små gluggarna. Detta verkar helt onödigt för ingen utom ett 
barn skulle kunna pressa sig igenom. 

Inuti huset finns det på nedervåningen ett kök och ett större rum. Detta rummet verkar ha varit 
De Sac's vardagsrum och arbetsrum. Möblerna är övertäckta med lakansväv för att de inte 
skall bli förstörda under vintern. Det ligger en unken doft i luften, som om något skulle ha 
självdött därinne, det är också väldigt fuktigt. På enda väggen finns det en modern glasmonter 
som innehåller ett antal gamla dokument som påstås härröra från De Sac. På övervåningen 
upptas halva utrymmet av ett vindsutrymme som är fullt av bråte från alla möjliga tidsepoker, 
troligen är detta alla de möbler som passerat revy i huset genom tiderna. Andra halvan av 

övervåningen består av två små rum som båda är möblerade med en säng och ett nattduksbord. 
Den ena sängen verkar någon ha sovit i nyligen då överdraget är borta och lakanen skrynkliga, 
ordföranden kan inte förklara detta utan täcker över sängen igen. Ett lyckat psykologislag gör 
att man märker att ordföranden, Marcus Depard, är väldigt nervös och orolig över att någon 
sett den obäddade sängen, han verkar vilja dölja något. Det han vill dölja är att han är otrogen 
sin fru och använder denna lilla sängkammare som ett kärleksnäste. Om man undersöker 
nattduksbordet hittar man också ett paket kondomer av modernt slag. Vem han är otrogen 
med går inte att få reda på, så det så. 

Anders om han är med, kommer att vilja titta på de dokument som finns på undervåningen. 

Detta kommer ordföranden till en början att vägra honom å det bestämdaste. Det går dock att 
få honom att öppna skåpet med lite utpressning eller ett lyckat fasttalk slag. Efter ett tag säger 
Marcus att han måste gå hem, men det går bra att de stannar kvar i huset, bara de låser efter 
sig och lämnar in nycklarna till pubägarens dotter. 

De handskrivna dokumenten har varit i Paris och renoverats och skyddats mot förmultning 

genom en kemisk behandling. Detta gör att de inte är speciellt svåra att läsa men man måste 
kunna latin och gammal franska, den ende i gruppen som behärskar latin tillräckligt bra för att 
kunna översätta manuskripten är, Agneta. Anders kan läsa en del av skrifterna hjälpligt men 
inte snabbt, de delar som är på franska kan han dock översätta utan några större problem. 
Innehållet i majoriteten av manuskripten är bibelutdrag men ett av dokumenten handlar om hur 
man kontaktar demoner. Det finns också en dagbok, en s k skuggbok d v s en magikers 
arbetsanteckningar. I denna bok som är skriven på gammal franska, har De Sac skrivit ner alla 
sina experiment med örter och annat trevligt. Detta är hans första bok, den som han skrev 
innan han kom i kontakt med Bel. I slutet av boken finns det ett avsnitt som inleds med orden 
”äntligen framgång, han med många munnar har kommit, han sökte upp mig igår kväll i min 
kammare och vi talades vid en längre stund. Hans uppenbarelse var ännu mer vederstyggelig än 
vad jag kunnat föreställa mig, och stanken från hans ”lekamen” var fruktansvärd, och fick mig 
att kväljas. Han verkade mottaglig för mitt förslag och vi kom överens om ett senare möte där 
vi kunde diskutera ett ”KONTRAKT”. Det verkar som ett gott omen att denna bok har nått 
sitt slut och att en ny volym sålunda inledes.” Denna sista anteckning avslutas med Jean Pierre 

De Sac”s namnteckning och en obskyr teckning av en varelse som verkar bestå av munnar. 

Med ett lyckat Cthulhu Mythos slag kan antingen Anders eller Nils få en aning om vad det 
handlar om. Det man kan få reda på, på detta sätt är följande: 

Det rör sig om en varelse med makt över tid och rum. Det har att göra med varelsen de har 

vaga minnen av. Den varelse som kallas Ktulh, men den här varelsen är av en annan sfär av 
kraft och är yngre och svagare.



Om de inte företar sig något mer den här dagen, så händer det inget mer av större vikt. Den här 
kvällen är det lugnt vid utgrävningen. Om någon av karaktärerna är uppe och går på natten, så 
låt honom sikta en Ghoul som smyger runt. Det är väldigt dimmigt ute den här natten och de 
två (karaktären och ghoulen) tittar på varandra, båda lika överraskade. Sedan slår karaktären 
SAN och ghoulen flyr. Framåt 3-tiden på natten kommer skalbaggar krypande en massé och 
gör det möjligt för Bel att ta över tyskarna. Detta går helt tyst och det går inte att upptäcka om 
man inte råkar vara uppe och gå då. Är man det kan man se skalbaggar som kryper omkring på 

marken eller tyskar som vandrar mot grottan. Skalbaggarna täcker marken som en, lätt 

böljande, matta. Tyskarna svarar inte på tilltal. De går fram till kanten och kliver över den. 
Eftersom det inte finns någon hissanordning så faller de naturligtvis handlöst ner till grottans 
botten. Gaten i bottnen är dock öppen och tyskarna faller igenom. När tyskarna är borta så 
försvinner skalbaggarna åt olika håll och är snart borta. Hela processen är fullkomligt ljudlös. 
Normalt sett så kommer karaktärerna aldrig att märka av det. 

Dag 5 

Denna dag börjar lite olyckligt klockan 06.00 med att Kristina vaknar av att något sitter på 
henne. När hon tittar ser hon att det är en råtta stor som en huskatt som har somnat ovanpå 
henne. Om hon skriker väser den mot henne och springer sedan iväg. Ett uppgnagt hål i 
tältduken vittnar om hur den kom in. 

Relativt snart borde någon upptäcka att tyskarna är borta. De Noun förklarar i så fall att de 
fick ett meddelande under natten och var tvungna att ge sig iväg. De ville inte störa de andra 
utan nöjde sig med att meddela honom. Om någon är misstänksam ringer han upp Herman på 
en mobiltelefon och låter denne lugna deras farhågor. Herman är vid det här laget en del av Bel 
och denne har tillgång till allt Herman vet. Ursäkten som Herman kommer med är att Tyskland 

dragit sig ur samarbetet då de tycker att utgrävningen sköts på ett inkompetent sätt. 

Från och med den här dagen blir det lite svårare att lämna utgrävningen. Bel kommer nu att 
försöka plocka alla som försöker fly genom att skicka sin svärm efter dem. Denna kommer att i 
första hand försöka ta över deras medvetanden och i andra hand käka upp dem. Om de trots 
detta kommer undan så låt dem fly ur scenariot, om de blir övertagna så porta in dem i 

grottorna och skicka dem till Bel bara. För att få reda på vad som händer där, se senare. 

Det nya hissystemet kommer inte idag heller, och situationen på utgrävningsplatsen blir bara 
allt vidrigare. Vädret är grått och färglöst. Även mitt på dagen är det mörkt. Runt middagstid 

på den här dagen så är det dags att öka på lite med skräcken. Speciellt nere i grottan är det 
osunt med alla insekter som gör golvet till en levande heltäckningsmatta. Man börjar nu också 
kunna se dimmiga människogestalter som skymtar förbi i det skumma ljuset. Eftersom marken i 

princip består av maskar och insekter med en smula jord emellan går arbetet ännu långsammare 
idag. En sötaktig doft av förrutnelse har börjat sprida sig. Med jämna mellanrum hittar man ben 
av olika slag. En snabb titt utan att invänta några testresultat ger alla osteologer insikten att de 
måste ha varit här väldigt länge. Här och där är marken så instabil pga alla maskar och insekter 
att man sjunker ner i den en-två meter. Detta är inte porten som öppnas utan bara mycket 
insekter och maskar. Området runt och i grottan har framåt kvällen blivit så in stabilt pga Bel 
ökande krafter att tiden och rummet börjar luckras upp. Det går inte längre att ta sig därifrån. 
Om man börjar gå så kommer man bara nära kanten på betesfältet, man kommer aldrig fram till 

sagda kant. Man kan dock komma godtyckligt nära, men vad har man för nytta av det. tillbaka 
in mot grottan går det dock utmärkt att ta sig. Bondgården som skymtar fram mellan träden 
verkar ha övergivits. Det har den naturligtvis inte, men Pierre och Gil är nu delar av Bel. Stora 
moln av insekter överallt. Under natten försvinner fransmännen en efter en. Professor de Noun 

försvinner först. De kan vid det här laget öppna gaten bara genom att gå ner i grottan och leta



efter en öppning till ett större grottsystem. Gaten består av insekter se bakgrunden. Om de 
väntar, så låt dem gärna uppleva lite konstiga rum-tidfenomen, som till exempel att möta sig 
själva och få lite olika input på det sättet. Låt spelarna spela bägge sidor i ett förvånat möte 
mellan Kristina och Kristina och Kristina där en av dem vet att det finns en öppning till helvetet 
bland insekterna i grottan, en av dem vet att en av de andra är en demon och en bara är 

förvånad. Förklara för spelarna som är inblandade vad de vet i sina olika jag, men ge inte bort 
för mycket info. Vid något tillfälle bör du låta dem se en mobb från franska revolutionen eller 
något annat historiskt så att de förstår att det rör sig om tidsresor också. Lösningen beror 
nämligen till stor del på tidsresor, så denna idé måste fastna. Om du kan så är det snyggt om du 
kan binda ihop alla paradoxer som härigenom skapas. detta är dock mera ett estetiskt värde 
eftersom det kan röra sig om parallella universa. Det här är ett bra tillfälle att ge dem ledtrådar 

om de verkar behöva det för att ha en chans att lösa scenariot men ge dem inte lösningen, bara 

irriterande ledtrådar. Konstiga saker har också sin plats här: kaffekoppar som fyller sig själva, 
men är tomma så fort man försöker dricka, håret på en karaktär ändrar helt plötsligt både längd 
och frisyr, en förvirrad man med rutig slips dyker upp, säger sig ha bråttom och hoppar ner i 

hålet, den döda kroppen av en av karaktärerna dyker upp, den har små insektsbett över hela 
kroppen SAN (1/1D4), cigaretter tänder sig själva medan de fortfarande är kvar i paketen eller 
växer från fimpar till full längd. Ett par av de här sakerna bör resutera i SAN-förluster, men 
snart börja de nog bli avtrubbade. De totala SAN-förlusterna här lämnar vi upp till ert omdöme 
men undvik att driva dem totalt vansinniga redan här, det kommer nämligen mera. Alla 
skumma individer och saker som dyker upp försvinner efter ett tag. Eftersom tiden nu har 
börjat bli relativ så är det helt upp till dig hur lång tid det går innan du påbörjar nästa dag, 
natten kan falla och solen börja gå upp så snabbt att de bara uppfattar det som en blinkning, 
eller tiden kan sakta ner tills det tar den subjektiva tiden av en månad att ta ett steg. Det viktiga 
är att du uppnår en känsla av hopplöshet och att det är kört innan nästa morgon börjar. Då 
kommer det nämligen att bli värre. 

Dag 6 
När solen går upp den här dagen börjar insekterna komma upp ur marken och välla upp ur 

grotthålet. De täcker marken helt och gaten till det inre grottsystemet öppnas. Detta gäller 
även om de inte är i den yttre kammaren vid tillfället i fråga. De gate:as till det inre systemet 
var de än är. Det sker dock på det sätt som beskrivs i bakrunden i början av scenariot. De faller 
ner i en mörk grottgång. Det finns inget ljus härnere överhuvudtaget, men med lite tur har 
någon med sig en pann- eller fick-lampa. I annat fall är de tvungna att kräla runt i totalt mörker 
tills de hittar en ryggsäck tillhörande en viss doktor Hans Pizerska. I den finns det en 
ficklampa, lite toalettartiklar, en filt, en termos kallt kaffe och en stenhammare. 

När de väl kan se vad de har för sig, och kom ihåg att en ficklampa på 5 personer bara ger en 
ytlig känsla för vad de har omkring sig för alla utom för den som håller i lampan, så ser de att 
de är i en grottgång med golv som sluttar nedåt. Bakåt slutar gången i en stenvägg. Det finns 
inte så mycket att välja på de blir tvungna att följa gången eller stanna där de är. Här och där 
längst gången kommer de att se tecken på att de inte är först härnere. Inhuggna trappsteg som 
leder nedåt, ständigt nedåt, stenyxor från yngre stenålder, fackelhållare från 1400-talet, Times 
från 1997 osv. De har hela tiden en känsla av att vara bevakade av någon. Ibland hör de ljudet 
av klor eller råttassar mot sten, ibland ser de undanglidande gestalter framför sig. Efter ett tag 
inser de dessutom att det är någon som går framför dem. Efter ett tag hinner de upp den lilla 
grupp människor som det visar sig vara. Först då inser de att det är de själva. Knappt har de 
insett detta förrän de träffas av en ljuskägla bakifrån. De som snurrar runt stirrar rätt in sina 
egna förvånade ansikten vilka dock vänder sig om när de träffas av en ljuskägla bakifrån osv. 
Efter några ögonblick av detta går ljuset från fick-lampan/lamporna över till det starkare skenet 
från solen. De ser att de står på en äng som påminner om ängen där grottan ligger, men mycket



är annorlunda. Det finns t.ex inga tecken på civilisation förutom tre stenar står i en triangel runt 
grottöppningen. Innanför stenarna ligger grottan öppen. Det är ett hål på 20 meter med 
sluttande golv ner mot grottgolvet. Så övergår ljuset till att bli mörkret i grottan igen. 

Under den fortsatta promenaden neråt så kommer de att råka ut för följande tre tidshål: 

Tiden före romarna anlände. Halvnakna, djuriska vildar släpar fram tjogvis med offer. Kastar 
sig på knä framför karaktärerna. Tonar bort. 

Tiden runt stängandet. Arga smutsiga bönder. Plank, sten, bedjande munkar, fackelsken. Ett 
lyckat Archeology-slag antyder att det är slutet av 1400-talet. Åtminstone så är de klädda så. 
Tonar bort. 

Tiden runt öppnandet. Hålet stängt. Bondgården byggd. Allt ser normalt ut, förutom att all 
arkeologisk utrustning är borta. 

Under den fortsatta vandringen kan man välja väg lite allt som oftast. Alla vägar leder dock till 
Bel. Man börjar få en känsla för grottans struktur ungefär här. Eftersom den är en kopia av en 
del av Yog-Sothoth så är detta inte så nyttigt. Lyckade Know-slag ger SAN 1/1D4. Beskriv 
detta som att de får en inblick i hur världen egentligen är uppbyggd. De får inblick i en helt ny 
kosmologi. Olyckligtvis är detta en väldigt vidrig sak att veta. Lyckligtvis ger det dem en viss 
kontroll över gatearna. De får nu möjligheten att stanna på andra sidan i ca: 10 minuter så 
länge en av dem koncentrerar sig på det. Därefter sugs de obönhörligen tillbaka. Denna regel 
har dock ett undantag. Se senare. 

Den sista sak de träffar på innan de möter Bel är teckningen av en man på väggen av grottan. 
Denna börjar röra sig och tala med dem. Det är en av de Sac:s gamla lärljungar som råkade bli 
för uppkäftig. Han hånar dem. Först på gammalfranska, sedan på modern franska, engelska och 
slutligen på svenska. Han frågar dem om de inte är glada över att utgrävningen så 
framgångsrikt har lyckats avslöja dessa gamla glömda hemligheter. Lite längre bort i väggen 

säger De Sac's lärjunge att det finns en nisch som innehåller en person som inte lydde. När 
spelarna passerar denna nisch ser dom att det är Jaques Girac, innesluten i kalksten. Detta är 
ett bra tillfälle att få lite mer information om Bel. Målningen kallar honom ”Han med många 
munnar” och förklarar gärna för karaktärerna att de snart kommer att uppgå i honom. Det 
kommer föresten hela världen snart att göra. 

Denna sak vet väldigt mycket, men de har inte så lång tid att fråga ut honom. Snart känner de 
att de dras inåt mot Bel. Detta är naturligtvis Bel som använder den attack som beskrivs i 
beskrivningen av Bel. 

Slut 
Lösningen på scenariot. Vem har sagt att det måste finnas en lösning? 

Ja, ok då. Så här kan man göra: åk tillbaka genom tiden och rummet till en tidpunkt precis 
innan grottan hittades. Stoppa kon från att gå och ramla ner. Detta skapar en tidsparadox, 

vilken löses av att alla plötsligt finner sig vara tillbaka i Uppsala. De Noun kommer att snällt 

vänta på att grottan upptäcks av en slump. Han har ju trots allt tiden på sin sida. Grottan har 
aldrig hittats, de har aldrig åkt dit, det enda de har kvar är sina minnen. 

Om de rör sig för långsamt genom grottsystemet, så tveka inte att driva på dem med 
råtthorder, ghouls och annat.



Om de inte löser scenariot blir de en del av Bel. Detta tillgår på det sätt som beskrivits tidigare 
på NPC-listan. Var så sliskig, äcklig, avskyvärd du bara kan, glöm inte bort att det nu sitter en 
massa folk i Bel som de känner sen innan. Sliska, sliska, sliska.



NPC-LISTA 

Standarsstats som används generellt om inte annat sägs: 
STR 11, DEX 10, INT 15, IDEA 75 
CON 10, APP 7, POW 9, LUCK 45 
SIZ 9-12, SAN 45, EDU 16, KNOW 80 
HP 10 

ALLA PRATAR ENGELSKA, DOCK MED BRYTNING. 

Professor Jaques De Noun 

Stats: STR 13-14, INT 18, HP 8, POW 25, LUCK 125, SAN 10, CHTULHU MYTHOS 47, 
ARKEOLOGI 20, MAGIC POINTS 45. 

Han 53 år gammal, ungkarl och har ingen familj vad någon vet. 

Är professor i arkeologi i Paris, men härstammar ursprungligen från trakten kring 
utgrävningen. 

Han är en seriös och aktiv arkeolog som styr sin inst med järnhand. Han har en nästan magisk 

förmåga att veta vad andra människor tycker och tänker. Han har kort svart hår med gråa 
inslag, stor näsa med ett tydligt gammalt brott på näsbenet. Jaques bär alltid vanliga glasögon 
men de är svartfärgade, permanent, inte polariserade. Jaques talar i korta, koncisa fraser. Han 
ger överhuvudtaget ett korthugget, intensivt intryck. Han kallades in för att leda utgrävningen 
sedan den förste ledaren, den tyske professorn Hans Pizerska, mystiskt försvann. Han tycker 
inte om att ha en massa utlänningar på utgrävningsplatsen. Han tycker att hela tanken på att 
köra en utgrävning i Frankrike som ett EU-projekt är en dålig idé, det enda som är bra med 
samarbetet är att utgrävningen är ovanligt välfinansierad. 

Mot karaktärerna kommer han att vara kylig men korrekt, kanske med ett drag av nedlåtande 
överseende inkastat för att vara hygglig. De arbetsuppgifter han ger karaktärerna kommer 
ständigt att vara saker i stil med: Sortera de här stenarna, lägg dem i ziploc-påsar, markera 

dessa tydligt och på franska, gräv sedan bort dessa 10 meter blålera, men försiktigt. 

Vad karaktärerna än gör kommer de inte att kunna göra denne man lycklig, han kommer hela 
tiden att ge dem nya arbetsuppgifter, alla små och långt borta från utgrävningskärnan. Detta 
beror enligt honom själv på att de är de yngsta och mest oerfarna bland de närvarande 
arkeologerna. 

Vid ett lyckat Archeology-roll kommer dock spelarna att inse att han leder utgrävningen med 
djävulsk ineffektivitet. Allt som kan ta tid tillåts ta så mycket tid det bara går och flera av de 
mer intressanta områdena verkar helt ignoreras. Alla förslag om att det kan löna sig att söka 
efter andra grotttöppningar i området avslås med kyla och energi. Framförallt verkar dert gå 
väldigt långsamt att gräva fram golvet i grottan. 

Varför nu detta. Jo, den gode professorn är i själva verket den onde Jean-Pierre de Sac vilken 

flydde undan en mobb av arga, franska bönder anno 1494. Efter att han undkommit in i 
grottsystemet och låtit Bel äta upp de tre arga bondtölpar som lyckats följa efter honom gled 
han omkring ett tag tills han slog sig ner i 1900-talet för att invänta grottans upptäckt. Nu när 
grottan är upptäckt, och Hans P är undanröjd , så är det bara en tidsfråga innan Bel stiger ut 
och förvrider människans alla sinnen, rummets alla vinklar och etikens alla vrår. Det enda han



måste se till är att ingen upptäcker Bel innan det är dags. Samt att denne får lite nya kroppar 

att smälta i sin kompostkropp. Anledningen till att han inte försöker avsluta utgrävningen är att 
han vill mata Bel med arkeologernas kroppar. Bel har redan fått smaka på professor Hans 
Pizerska. Samtidigt vill han naturligtvis inte att arbetet skall rulla på så väl att det är risk att 
någon hittar den inre grottan. Han vet nämligen inte heller att de inte är fysiskt sammanbundna 
utan tror att de sitter samman under de avlagringar som täcker golvet. Det är p.g.a. detta som 
han har sett till att arbetet rör sig långsamt eller inte alls. 

Hans förmågor är många och utvecklade. De flesta kan dock inte användas utan långa 
förberedelser. De saker som han kan få för sig att göra under spelet är följande: Bli osynlig, 3 

MP, tar tre rundor, men sedan är det ingen som ser honom. Öppna Gate, 5 MP, tar 2 rundor, 

kalla Bel, 10 MP, tar 4 rundor innan en av Bels 2 mobila former dyker upp, fraktalt gatea, 7 
MP rymden runt sig så att han själv inte längre upptar någon area. Denna sista grej är väldigt 

frustrerande eftersom det innebär att alla attacker missar med en hårsmån. Å andra sidan kan 

de Sac inte röra vid någon heller. Kalla samman insekter och råttor i svärmar och hopar, 3 
MP, tar en runda per 5000 insekter, detta beror på lokation och årstid, om det är vinter och 
snö tar det upp till 5 rundor/5000 insekter. Spinna Light envelope, 7 MP, tar 3 rundor, gör så 
att han kan resa igenom rymden med ljusets hastighet, skadas inte av detta. 

Dessutom kan han naturligtvis hitta genom grottsystemet. 

Andra franska arkeologer 

Nicholas ”Nic” Verde 

SKILLS: ARKEOLOGI 35. 

En sprallig, despotisk skämtare med ett outsläckligt intresse för karatefilmer, motorcyklar och 
arkeologi. Spela honom som en kille som pratar och studsar runt hela tiden och byter ämne 
varannan minut. Väldig energi bor i denne mans bröst. Nic kastar sig alltid helt in i vad han än 
håller på med. 

Doktor Jean deVille (doktorerade i sydamerikansk arkeologi men har arbetat i en mängd olika 
fält) 
STATS: STR 14, INT 18, IDEA 90 
POW 18, LUCK 90 
SIZ 16, SAN 65, EDU 21, KNOW 105 

SKILLS: ARKEOLOGI 80, OSTEOLOGI 35, HAN HAR 40 I: SPOT HIDDEN, SWIM, 
THROW, TRACK, TREAT DISEASE, TREAT POISON, ZOOLOGY, BOTANY. 

Gråhårsmannen i gruppen. Han talar med en väldig, medfödd auktoritet. Detta är inte något 
han försökt uppnå, han bara är sådan. De andra personerna på utgrävningen har en väldig 
respekt för honom. Han har ägnat hela sitt liv åt arkeologi i lika delar av teori och praktik. Nu 
kommer han från en utgrävning i sydamerika där han har vistats i 3 år. Han ser den här 

utgrävningen som enkel i jämförelse, men har redan börjat tycka att de rör sig ganska långsamt. 
Till utseendet är han en päronfomad äldre man med bara hälften av håret kvar på skallen fast 
med det som är kvar samlat i nacken i en prydlig hästsvans. Han har charm för 5, minst. Spela 
honom som en helt överväldigande människa att tala med.



Marc Revielle 

SKILLS: TEOLOGI 40, ARKEOLOGI 25. 

Student under de Noun. Djupt religiös. Extremt förvirrad och flummig. En man som kan lyckas 
skålla sig på kallt vatten. Speciellt utvald av de Noun för dessa kvaliteér. Professorn hoppas att 
Marcs inblandning skall sakta ner arbetet. Marc vet naturligtvis inget av detta. Han är glad 
över att han fått äran att vara med vid arbetet. Han trodde att professorn inte uppskattade hans 
talanger. Marc började sin karriär som stundent med att läsa teologi, men fick rådet att inte 
fullfölja dessa studier då hans församlingspräst inte trodde att prästyrket skulle passa honom. 
Marc sadlade då om och började efter viss komplettering att läsa arkeolgi istället. Då han är 
starkt troende har han börjat få religiösa grubblerier gentemot arkeologins grundvalar, är det 
verkligen rätt att gräva upp begravda människor och störa deras eviga vila, oavsett vilken tro 
de tillhörde när de levde? Marc kommer att om han tror att det finns en grav nere i grottan att 
börja fylla igen utgrävningen genom att spela på sin klumpighet och få till små jordras och 
liknande, ju längre tiden går och ju mer otäckt som händer desto mer övertygad kommer Marc 

att det är fel att gräva. Han kommer att göra mer och mer sabotage för att fylla igen och 
försena utgrävningarna. Om Marc på något sätt får tag i dynamit kan det hända att han 
försöker spränga hela grottan i luften, detta kommer dock att misslyckas och han spränger 

troligtvis sig själv istället. Han får under inga omständigheter lyckas med att rasera grottan. 

Marc är ingen lögnare, han uppträder misstänkt och konstigt precis hela tiden, även om han 
inte gjort någonting. Om någon pratar mycket med honom och försöker få honom att tala ut, 
kommer han att berätta för dem om sian religiösa grubblerier. Använd honom som en 
avledande manöver från professor De Nouns aktiviteter. Släng in nervösa rykningar, 
tungatalande och andra religiösa aktiviteter för att liva upp det hela. 

Tyska arkeologer: 

Heinrich Mueller: 

STATS: INT 15, IDEA 75, POW 12, LUCK 60, SIZ 9, SAN 35, EDU 17, KNOW 85 

Doktor i arkeologi vid Universitet i Mänchen på samma instutition som professor Pizerska. 

Det var en självklarhet att han följde med och var andre man på utgrävningen fram tills det att 
Pizerska försvann. Detta försvinnande tycker Heinrich är väldigt underligt och han kan inte tro 
att professorn bara tröttnade och åkte hem utan att säga något till honom, en sak till som han 
tycker är konstig är att Pizerska inte svarar i telefonen, vare sig hemma eller på arbetet. 

Heinrich är effektiviteten själv och tycker att De Noun inte ens skulle kunna leda en utgrävning 

av en sandlåda på ett bra sätt. Heinrich tycker det var väldigt orättvist att han inte fick ta över 

ledarskapet när Pizerska ”åkte” hem och undrar vad den franske professorn har gjort för gott 
för arkeologin. Heinrich väntar bara på en chans att komma över vissa papper som De Noun 
har i tältet, då han tror att de kan förklara vad som försigår egentligen. Han har tagit det till 
vana att spionera på De Noun och att han vet att han för en privat dagbok över utgrävningen. 

Heinrich kommer inte att lyckas få tag i dagboken men det är tillåtet att ha honom till att 
berätta för spelarna att dagboken finns och vilka misstankar han har gentemot De Noun. Om 
någon av spelarna mot förmodan vara uppe sent kan de se Heinrich smyga omkring i lägret och 
uppträda väldig mysktiskt. Om de då överraskar honom kommer han att bli väldigt defensiv



och skylla på insomnia, pressar de honom kan han dock bryta samman och berätta vad han 
egentligen sysslar med. 

Herman Weissmueller 

STATS: STR 18, DEX 15, INT 15, IDEA 75, CON 15, APP 11, POW 12, LUCK 60, SIZ 18, 
SAN 50, EDU 14, KNOW 70 

SKILLS: ARKEOLOGI 45, HAN HAR 35 I: CLIMB, FIST/PUNCH, JUMP, SING. 

En ung vältränad man med god fysik och ett brinnande träningsintresse. Herman tror på en 
sund själ i en sund kropp, kanske inte nödvändigtvis hans egen. Han tar alltid en längre 

joggingrunda på morgonen, följd av en stunds snabb workout framför tältet. Han väcker på 
detta sätt oftast de andra arkeologerna med sina hurtiga ein,zwei; ein,zwei o s v. Herman 

verkar lite stel och försynt till en början men när man kommer honom in på livet visar han sig 
vara en riktig skitstövel. Han jagar allt med en kjol på, om de ser någorlunda bra ut, detta trots 
att han är förlovad hemma i tyskland med Helga Bahnhof, vilken är den sunda kropp han mest 
tror på. 

Herman har inget större intresse för den här utgrävningen utan han föjde med för att hans far 

ordnade platsen åt honom. Om Nils Heinz presenterar sig med efternamn och ursprung 
kommer det att visa sig att deras fäder är gamla polare inom naziströrelsen. Använd Herman 

mest som en irritation för att skapa lite oreda, han kan inte påverka spelet speciellt mycket, han 
är för ointresserad. 

Magnus Shumacher 

STATS: STR 8, DEX 5, INT 18, IDEA 90, CON 5, APP 5, POW 10, LUCK 50, SIZ 7, SAN 
65, EDU 15, KNOW 75. 

SKILLS: ARKEOLOGI 45, COMPUTER USE 75. 

En rund, lätt skallig och glad person som är fruktansvärt förvirrad jämt. Han uppträder som en 
slags stressad jordekorre och får inte speciellt mycket gjort utan springer mest runt och 

försöker göra allt samtidigt. Han är alltjämt en glad och fryntlig person som gärna tar en pilsner 
eller två och tar då ton i den gamla tyska suparvisan kapten puff. Han slutar inte sjunga förrän 
han har ramlat ner under bordet, det vill säga om han överhuvudtaget kommer ihåg att dricka 
mellan verserna. Spela honom som den stressade och förvirrade människa du kan tänka dig och 
gör honom 10 gånger värre. Magnus kan användas som tidsfördrivande och förnöjande inslag 
ifall spelandet blir långsamt och tråkigt. Förvirra arslet av spelarna. 

En holländsk kvinnlig arkeolog. 

Madeleine De Vreis 

SKILLS: ARKEOLOGI 50, COMPUTER USE 15, LIBRARY USE 35, MAKE MAPS 60. 

För att möta kraven om jämställdhet ställda av EU, har man tagit med en hollänsk kvinna som 
sista men inte minsta delen av den ursprunliga gruppen. Hon är 50 år gammal och har börjat få 
grått hår. Hon är kraftigt byggd utan att vara extremt fet, hon bara volym. Madeleine 

doktorerade i arkeologisk systematisering, ett nytt område som har givits större vikt på senare 
tid. Hon är med för att föra exakta noteringar över utgrävningens fortskridande och dess fynd. 
Hon har ansvaret för att allt förs in på rätt sätt och att alla fynd hamnar på rätt plats. Hon



sköter också de officiella kontakterna med Bryssel och rapporterar hur det går med 
utgrävningen dit. 

Spela henne som en riktig satmara som inte låter någon komma i närheten av hennes dator eller 
något annat som tillhör hennes ansvarsområde, gör det klart för spelarna att man inte retar upp 
henne i onödan får då kan det gå illa. 

Bel-Yoy-ght 
Young of Yog-Sothoth 

Bel skapades för länge sedan av Yog-Sothoth när denne infekterade marken runt Orange. Yog 
lät sin väldiga mutidimensionella kropp vila i marken, och skapade därigenom ett grottsystem 
åt sin avkomma som denne kunde bo i under larvstadiet. Detta stadium pågår fortfarande och 
lär inte sluta på många år, men Bel har kommit upp i den åldern att han börjar fundera på om 
han inte borde fylla hela sitt tunnelssytem med ruttna lik och insekter. Olyckligtvis var det 

någon som pluggade igen gången nyligen, men han har en överstepräst som arbetar på 
problemet med stor framgång. Detta är bra, om Bel var tvungen att leva på bara de energier 
han tar till sig genom att skicka ut sina former, så skulle det ta både tid och arbete att fylla 
grottssystemet. 

Så här fungerar Bel. I centrum av en labyrint av grottor genom tid och rum ligger en ruttnande 
hög kroppar och avfall. Denna hög är fylld med insekter och råttor. En del av dessa är i 
storleksklassen hos en liten kalv. Högen ser ut att sträcka sig inåt och bortåt i så där en 40 
meter, men det är väldigt svårt att avgöra. Den rör sig hela tiden och man kan lätt få 
uppfattningen att det ligger en stor levande best under den. Så är dock inte fallet. Högen är i 
sig en levande varelse (Bel), och allt som förmultnar ner i den blir en del av Bel. om en 
fortfarande levande människa kastas ner i Bel, så får Bel del av dennes minnen och intelligens. 
Det är pga detta som Bel så gärna vill ha människor och inte t.ex jordekorrrar. Allt som lever i 

Bel är också en del av Bel. Alla råttor, alla insekter, alla bakterier, allt. Ett flertal av de större 
epidemier som drabbat mänskligheten kommer i själva verket från Bel. Tack vare att han 

kontrollerar alla dessa små djur och saker har han två metoder som han använder när han vill ut 
och titta på världen. 

Form 1 

Detta är den hög som beskrivs ovan. San 1D6/1D20. Vanliga attacker: POW vs POW. Bel 

börjar med en POW på 10 och plussar på 1 i POW för varje runda. Detta beror på att det tar 
ett tag för Bel att koncentrera sina krafter på ett så litet område som en människa. POW- 
fighten fortsätter tills offret/offren åker dit eller tills de har kommit minst tre kilometer från 
platsen. Vid större avstånd kan Bel nämligen inte fokusera tillräckligt bra för att kunna 
fortsätta. Om de skulle kunna hitta ett sätt att ta sig bort snabbt nog för att detta skall bli 

aktuellt, så beskriv det som att ett järngrepp runt deras hjärna släpper, långsamt men säkert. 
Om Bel vinner tvingar han helt enkelt spelarna att stiga in i högen. Beskriv gärna den hemska 
känslan av hur deras medvetande äts upp. Därefter är de en del av Bel och inte längre 
spelarkaraktärer. Detta är den typ av attack Bel använder i första hand. Om det verkar behövas 
så kan han ge sig till att göra nästan vad som helst. Han har nästan total kontroll över rymden 
och tiden i sin närhet. Han kan t.ex transportera allt vatten ur en människas kropp och låta 
denne bli en mumie eller transportera in 5 000 000 insekter i någons kropp, men detta gör han 
bara om han känner sig hotad. I första hand vill han ta över deras kroppar i helt skick, eller ta 
över deras sinnen och låta dem tjäna honom.



2:a Formen 
De många munnarna 

I den här formen är Bel en insektssvärm som styrs med remote-kontroll från högen. Det kan 
vara allt från skalbaggar till getingar eller spyflugor. Om den attackerar käkar den ihjäl en 

människa på några sekunder. Det enda sättet att slåss mot den skulle vara med hjälp av 
skyddskläder och DDT. Räkna i så fall med att den har 10 HP gentemot insektsspray och att en 
normal spray piskar iväg 1D4 skada. Om formen förstörs kan naturligtvis Bel fortfarande 
bygga en ny med nya insekter, men det tar några timmar. SAN 0/1D4 

3:e Formen 

Kan forma en stomme av ruttna djurlik fyllda med insekter till en människogestalt som kan 

vandra runt och beblanda sig med människornas värld. Denna form måste naturligtvis kläs i 
täckande kläder för att kunna passera som normal. Till och med då är det bara fråga om ett 
Spot Hidden innan man upptäcker dess sanna natur. Det är alltid ett surrande av insekter och 
en likstank runt denna form. SAN-förlusten beror på överraskningsmomentet vid avslöjandet. 
Den ligger mellan 0-1/0-1D8. 3 HP. Om kroppen slås sönder tillräckligt mycket, så förlorar Bel 
kontrollen över denna skapelse. Kom dock ihåg att den är sanslöst äcklig att slåss mot och dela 
ut San-förluster därefter. 

De två senare formerna kan använda mindcontrol som tidigare, men börjar vid 6 i POW och 
kan inte stiga högre än 14. Man får fortsätta att försöka ta sig loss varje runda. Det är bara i de 
två sista formerna som De Sac kan kalla till sig Bel.



DEN FRANSKA BONDEN OCH HANS GÅRD 

Utgrävningen äger rum på en liten gård i området Orange som ligger i Provence. Närmaste lilla samhälle 

ligger ca 5 km från gården och den heter Frior, närmaste stad är Avignon som ligger ca 3 mil bort. 

Själva gården är ganska liten och består av ett större boningshus, en drängstuga, en ladugård med plats för 15 

kor, 20 grisar och 50 höns i en speciell del av ladan. Utöver detta finns det en samling uthus som t ex vedbod, 

redskapsbod och vagnbod. Dessa hus och bodar är placerade i en fyrkant och bildar på så sett en innergård på 

vilken det finns en brunn. 

Bonden som äger gården har för närvarande 10 kor (mjölkkor), 9 grisar (2 suggor, en galt och 6 små 

kultingar) och ca 30 hönor samt 1 tupp. Han odlar inte mycket grödor men för djurens skull har han vall och 

han odlar grönsaker för hushållsbehov. 

Arealen som går med gården är 50 hektar, fördelat på 40 hektar vall och betesmark, 5 hektar åker samt 5 

hektar skog, som är utspridd på tre sidor av ägorna. 

Det går bara en väg fram till gården och den är liten, lerig och i väldigt dåligt skick. Det är lätt att missa vägen 

om man inte vet precis var man skall svänga av stora vägen. 

Arkeologerna har tagit, enligt bonden, det största och bästa betesfältet han hade i besittning med all sin 

utrustning. Bonden svär för sig själv över att de gräver och förstör hans mark men tvekar inte för fem öre när 

det kommer till att ta ut hutlösa överpriser på elektricitet och vatten. 

Det finns 1 traktor, 1 skördetröska (som sett sina bättre dagar) och en sorteing av olika typer av vagnar till 

traktorn. Utöver detta finns det inga mekaniska hjälpmedel på gården utan allt sköts med mankraft. 

NPC: 

Den franske bonden Pierre Lamont. 

Pierre är någonstans mellan 40 - 50 år gammal och en bonde av den gamla skolan. Han är liten och kort men 

senig och stark. Pierre har mörkt nästan svart hår, skäggstubb av svintokaraktär, runda glasögon och är alltid 

klädd i byxor, skjorta, väst och har en gammal basker på huvudet. På fötterna har han alltid höga 

gummistövlar. Hela hans kläder går i mörkare toner och det finns inget i hans klädarsenal med en gladare 

färgton än brunt. Pierre har också alltid en pipa i ena mungipan, den är dock inte alltid tänd utan verkar mer 

vara ett slags tillbehör. 

I vilken situation man än finner honom har han alltid en grep med sig. 

Pierre har ett milt sagt eldig humör och han tar ofta till ganska råa eder när saker och ting inte passar honom 

eller inte går hans väg. Och det är inte mycket som passar honom. 

Den franske drängen, Guillaume Brel, kallas Gil. 

Gil är en stor dum och långsam individ, han syns oftast utomhus sysslandes med någon till synes allvarlig 
uppgift. Detta är vanligtvis helt fel, Gil försöker alltid smita undan jobb, ett lyckart spot hidden slag gör att han 
bara låtsas jobba mesta delen av tiden. Gil är defin itivt inte dum, han är långsam i allt han gör men han har ett 

lysande intellekt. Synd bara att han är för slö för att kunna utnyttja det. Om Gil får tid att tänka över något 

problem löser han det allt som oftast. Orkar man också med att sitta still ett par tre timmar med honom så 
finner man att han är en fantastisk källa över bygdens historia flera hundra år tillbaks i tiden. 

På senare tid har Gil börjat visa tendenser till att få en kortare stubin och bli arg snabbt. Han har också börjat 

med att erbjuda arkeologerna sin hjälp vid utgrävningen och hoppar nästan jämnfota av otålighet över att 

kunna få komma ner i grottan. Den som bråkar med Gil får ont och går sönder. Gil är stark, mycket stark och 

han vet inte själv hur stark han är (19 i Strength).



GEMENSAM UTRUSTNINGSLISTA 

Utrustningen på denna lista är gemensam för alla i partyt och det som finns på den har 
instutitionen försett er med. 

4 par vadarstövlar. 
5 par vanliga gummistövlar. 

6 par grövre arbetskor med stålhätta. 
10 uppsättningar grövre arbetskläder typ overaller. 
5 uppsättningar regnkläder. 
20 par gummihandskar. 
20 par arbetshandskar. 
5 presenningar av olika storlek. 
5 pannlampor med 3 uppsättningar batterier till varje. (var batterieuppsättning räcker till ca 10 
timmars driftstid) 

150 meter tunnare snöre för uppdelning av utgrävningsområdet. 
50 meter rep. Klarar av en belastning av 300 kg vid en längd av 10,81 m. Ju längre rep desto 
lägre belastning tål det. 
2 Yxor. 

3 St 20 liters vattendunkar. 
1 St fältdusch. 
I st bärbar dator för registrering av fynd. (Detta är en gammal slö dator som har kort driftstid.) 
I st laddningssladd med adapter för elverksdrift av datorn, har ni tur finns det ett sådant 
därnere. 

I st Kamera med blixt och 15 st 36-bilders fotorullar. 

I st Stativ, som möjliggör att kameran monteras i rikning rakt ner. 

5 liter koncentrerad svavelsyra, skall spädas 1/50 innan användning. Denna syra används för 
rengöring av fynd, typ sten och metallföremål. 
3 st Ritblock och ett paket med 50 st blyertspennor. 
3 linjaler av olika längd. 
Ett antal satellitfoton över området. På ett av fotona syns en fransk bonde som står och skyfflar 
gödsel. 
1 burk vit färg. 
Ziplockpåsar, 500 st. 
Små plastflaskor 500 st. 
Lantmäteriutrustning. 
2 luggslitna exemplar av Professor Billings avhandling ” Praktisk Arkeologi”, denna avhandling 
skrev billing när han läste Arkeologi på 50-talet, den har sedan han blev professor varit 

standard litteratur på 40-60 poängsnivå. Ingen läser den men den är skoj på fester. 
I exemplar av ”Neanderthalaren, apa eller människa?”, också den skriven av Billing. 

Diverse litteratur som behandlar ämnen såsom, antropologi, geologi, osteologi samt litteratur 
över arkeologi i allmänhet. ca 25 olika volymer. 

I exemplar av blandaren, denna tidning innehåller en kritisk artikel ”Billing, neanderthalare 
eller apa?” skriven av Agneta Sullander. 

5 uppsättningar med utgrävningsmaterial bestående av: olika stora spadar, hackor, knivar av 
olika slag och storlek, murarslevar, borstar och penslar av olika storlekar, en skottkärra (Ja, ni 
har en skottkärra med er), en gallringsram (för att sortera jord med) och sist men definitivt inte 
minst 1 st bensindriven länspump med tillhörande slang.



Utöver detta har ni med er tre mindre och ett större tält, de mindre avsedda för tre peroner i 
var tält och det större avsett för er utrustning. 

5 sovutrustningar med sovsäckar, liggunderlag, kuddar och extra filtar ifall det blir väldigt 
kallt. 

Matlagningsutrustning modell större primuskök med 5 grytor i varierande storlek, två 
stekpannor och annan nödvändig matlagningsutrustning samt tallrikar och bestick m m. 
Mat för fem personer i tre veckor. Maten består av blandade svenska råvaror. Välj själva efter 
behag. 

Sjukvårdsutrustning för mindre skador upp till benbrott med en ihopfällbar bår. 

All denna utrustning har blivit nedskickad i förväg med lastbil och kommer att finnas på plats 
när ni kommer ner.



Karaktär 1: Agneta Bodil Marit Sullander, tilltalsnamn Agneta. 

Ung kvinna 22 år, som läser 40-60 poäng arkeologi som påbyggnad på kulturvetarlinjen. 

UTSEENDE 

Agneta är, sitt beteende till trots en attraktiv ung kvinna. Hon är cirka 165 cm lång, har 
bruna ögon och kort mörkbrunt hår som gränsar till svart. Hennes kropp är välsvarvad 

och totalt sett är Agneta en person som var rätt navlad man vänder sig om efter och tittar 
på. Hon klär sig trots sin nästan karriärsaktiga inställning till livet i allt som är oömt, hon 
har en förkärlek till rutiga flanellskjortor och jeans och på fötterna bär hon oftast kängor 

av svensk militärmodell äldre. På huvudet har allt som oftast en grön snusnäsduk och på 
händerna har hon nästan alltid svarta läderhandskar. 

BAKGRUND 

Agneta är född och uppvuxen i Fittja lite söder om Stockholm. Hennes farsa jobbade 
fram till sin död som polis och gav sin dotter en sträng och kärv uppfostran utan kärlek. 
Agnetas mor en, lat jordnära skolbespisningsföreståndarinna, flyttade snabbt efter sin 
makes död ihop med den grekiskättlige vaktmästaren från samma skola som hon jobbar 
på, då var Agneta 12 år gammal. Efter detta tog Agnetas mor avstånd från sin dotter och 
ägnade ingen tid och kärlek åt henne alls. Trots detta presterade Agneta bra i skolan, hon 
flydde in i en bok och fantasivärld fylld av älskvärda mammor och gammaldags 
mormödrar, detta för att på något sätt kompensera för den kärlek hon inte fick hemma. 
Agneta skötte sig som sagt exemplariskt under grundskoletiden och började direkt efter 
gymnasiet på vilket hon läste samhällsvetenskaplig linje på kulturvetarlinjen på 
Stockholms Universitet och flyttade efter avklarade 20 poäng vidare till Uppsala för att 
läsa arkeologi som huvudämne. 

PERSONLIGHET 

Agneta har efter den något traumatiska uppväxten utvecklat en slags skyddsmur runt 

omkring sig. Hon är en milt sagt eldig person med mycket kort stubin. Agneta vill låta 
tro att omgivningen inte kan påverka henne, det är bara hon som kan påverka sin 
omgivning. 

Hennes väldigt arroganta attityd och hennes näsvisa beteende döljer egentligen en väldigt 
kärlekskrank ung dam, inte sex, kärlek ,som skulle, om hon utmanades av rätt ung man 
falla huvudlöst för honom, men fram tills det händer kommer hon att behandla alla som 
om dom inte var vatten värda och att bara hon vet någonting om allting, speciellt inom 
arkeologi. Agneta har väldigt lätt för att få manliga vänner, ett litet tag vill säga, ovänner 
har hon lätt att få speciellt kvinnliga sådana. Män utnyttjar hon så länge hon har nytta av 
dom sedan slänger hon dom på sophögen. Detta har väl på det hela taget givit henne ett 
ganska ruttet rykte och numera kan hon bara förleda de som inte känner henne eller inte 
känner någon som känner henne. Hon har gjort sig nästan omöjlig på institutionen och 
visserligen vill inte Billing erkänna det men han tycker att det skall bli skönt att bli av 
med henne ett tag, men han säger att hon har så fina studieresultat att hon är självskriven 
som medlem på utgrävningen.



Agneta utnyttjar alla som hon har nytta av att utnyttja och hon har en otrolig förmåga att 
förolämpa folk, speciellt de människor som egentligen skulle ha bra nytta av att inte vara 
ovän med. Om hon mot förmodan skulle träffa någon som hon anser någorlunda 
kompetent till något bra blir hon "vän" med den personen och blir trevlig och nästan 
lismande i sitt beteende. 

Hon har en argumentations teknik som är oöverträffad i denna världen, hon brukar 
nämligen aldrig diskutera någonting utan berättar bara vad hon anser om saken och sen 
är det bra med det, vad någon annan tycker och tänker om det diskuterade ämnet spelar 
hon sig vara helt ointresserad av men hon lyssnar och insuper om det är något som är 
värt att lyssna på. Om någon inte förstår att hon har rätt första gången berättar hon den 
igen, denna gång lite mer otåligt, För var gång som detta sker blir hon mer och mer 
synligt frustrerad på personen till hon kallar honom något i stil med ”Din förbannade 
obildbara amöba, ta och slemma dig hem till kritaperioden med dig torskskalle!!” eller i 

extrema fall ” Ät mitt exkrement, slemhög!!!”. 

CITAT "Alla gamla stötar på den här institutionen är lika uppfinningsrika som trilobiter 

och utvecklingsbara som encelliga djur." , "Den där fan kan väl ingen ta på allvar, så här 
är det ju...", ”För sista gången och försök lyssna ordentligt nu, lilla vännen, De Gaulle 
var bög, så det så, det vet alla fransmän.” 

FOBIER: Klaustrofob, Agneta hatar verkligen att vara instängd i små trånga kvava 
utrymmen, speciellt tillsammans med andra. Då kan de ju se att hon är svag och svag det 
är det sista Agneta vill visa sig vara. 

Vad tycker hon om: 

Karaktär 2, Nils Heinz, ”Han är en sådan där envis pissmyra till karlslok som kan sitta 
och diskutera i timmar utan att inse att han har fel.”, Nils är helt enkelt för självgod för 
hans eget bästa. 
Jag tror att man skulle kunna ha nytta av den där fåniga tönten någon gång i framtiden, 
till vad vet jag inte riktigt, men man vet ju aldrig. 

Karaktär 3, Anders Wängberg, Ännu en sån där jävel som inte vet sin plats i samhället. 
Är han någonsin nykter och tyst egentligen. Undrar om han är homosexuell ovanpå allt 

annat som man kan irritera sig på? Är han sådär patetisk egentligen eller är han bara lat. 
typisk överliggare. Studerade inte han historia? ”Va, han doktor, äh”. 

Karaktär 4, Kristina Erlandsson, Lilla fröken Dior, tror hon verkligen att man kan gå 
sängvägen till framgång eller? Vad hände med den där trevliga lilla tjejen som jag gjorde 
hela arbetet åt på den gemensamma inlämningsuppgiften vägen? Det fanns ju en chans 
för henne då, men nu...? Vad ser hon hos den där Nils egentligen? 

Karaktär 5, Johanna Rudstam, vilken naiv och lättlurad liten bondjänta, hur gammal hon 
egentligen? Hon är den första människa som jag träffat som verkligen tycker om insekter 

och andra skumma dumma djur. Ganska trevlig faktiskt, hon går att utnyttja!



PERSONLIG UTRUSTNINGSLISTA 

Agneta tar inga risker och packar hellre för mycket än för lite. 

5 par Jeans 

10 st flanellskjortor 
3 gröna snusnäsdukar 
3 par äldre svenska militärkängor 
Underkläder för en tre veckors resa 
2 par svarta läderhandskar. 
1 jacka, skinn 
2 st ollar 

Necessär innehållande tandborste, tandkräm, parfym, deodorant, värktabletter, bindor, p- 
piller, plåster, smink. 

Anteckningsmaterial, 2 st linjerade block, ett rutat block, en uppsättning olikfärgade 
pennor samt 5 st blyertspennor. 

Kamera, en liten enkel instamatic med inbyggd blixt. Tre st filmrullar, 36 bilders. 
Hon har också med sig sovsäck, liggunderlag och sin egen kudde, utan vilken hon inte 
kan sova. Hon har också packat ner en liten nallebjörn. 

Diverse böcker, både skönlitteratur och studiematerial. De skönlitterära böckerna är de 
två senaste Coq Rouge böckerna, medans studiematerialet är i egyptologi. 

Agneta har med sig motsvarande 2000 Kr i Franc.



Karaktär 2: Nils Emanuel Herman Adolf Heinz, tilltalsnamn: Nils 

Man, 26 år. Har studerat Psykologi i Uppsala läser numera arkeologi i samma stad. Han har just disputerat på 

sin avhandling om masspsykoser och väntar spänt på sin dom. 

UTSEENDE 

Klär sig oftast i svarta, ganska sobra kläder typ polo, kavaj och jeans. Har alltid lågskor på sig. Hans utseende 
är inte på något sätt provokativt och kan inte ge några ledtrådar till vem han kan vara, eller vilken grupp av 

människor han eventuellt kan tillhöra. Han har ljust hår som klipper ganska kort, han har ett alldagligt ansikte 

med ett ganska iögonfallande ärr, som sträcker sig tvärs över ansiktet, från pannan ända ner till hakan. 

Han är en ganska vältränad person som ägnar minst fyra timmar i veckan åt styrketräning. 

BAKGRUND 

Föddes 1969 i Sverige och växte upp med sin ensamstående mor i Norrköping. Vem hans far är vet han och 

numera kan han både acceptera och diskutera det som hans far är, dvs en av nynazismens starka män. Detta 

innebär dock inte att han delar sin fars åsikter, utan är en utpräglad antifascist. Detta med hans far var tidigare 

ett stort problem för Nils och han upplevde starka slitningar i sitt psyke. Han har idag, efter en lyckad 

behandlingsomgång som han utförde själv, lyckats med att finna en balans, denna balans är dock väldigt skör 

och kan om Nils kommer i en stressituation eller om han träffar en person som påminner honom om vad hans 

far är, brytas ned igen. Nils har alltid varit en bra student och efter att han avslutat gymnasiet med 5,0 så var 

han helt klar på vad han skulle läsa på Universitetet, psykologi. Han gjorde dock först lumpen som brandman, 
då hans åsikter inte gick ihop med någon normal tjänstgöring. Han lärde känna karaktär 1: Anders Wängberg 
genom sportdykningen, en vänskap som bara har stärkts genom det som inträffade under deras semester förra 

året. 

PERSONLIGHET 

Hans personlighet av idag är en kombination av den långa frigörelseprocess som var hans uppväxt och den 

lyckade psykoanalysen som han utfört på sig själv. Han var under sin uppväxt arg på sin far som lämnat honom 

och hans mor själva och detta utvecklades till ett hat gentemot fadern vilket har följt med honom sedan dess. 
Detta tog sig uttryck dels i det nästan patologiska hat han uttryckt gentemot fascism och nynazism samt i en 
svårartad manodepressivitet. Manodepressiviteten har han lyckats behandla och mår idag under rådande 

omständigheter bra. Dock har han kvar sitt glödande engagemang gentemot orättvisor och förtryck runtom i 

världen, men då speciellt nyfascismen. Han ger idag ut ett eget fanzine som speglar och kritiserar olika typer av 

förtryck och åsikter som han inte tycker om. Personer som inte känner Nils sen innan tycker dock att han är en 

väldigt underlig person och att man inte riktigt vet var man har honom. Han ger fortfarande ett obalanserat 

intryck om man inte vet hurdan har var innan och detta kan självklart skrämma folk ibland. När Nils är uppåt 

och glad är han en obotlig optimist och en glödande debattör inom alla områden som intresserar honom, det är 

detta som binder honom så hårt till Anders då även han älskar att diskutera. Om Nils inte är på så gott humör, 
tidigare växlade hans humör väldigt mycket och snabbt, idag går det långsammare och han blir inte lika låg 
längre men ändå tenderar han till att bli en hopknäppt och isolerad person som inte gör mycket väsen av sig. 

Hans åsikter har inte förändrats men de tar sig inte längre så tydliga uttryck, detta är en kombination av den 
starka vänskapen med Anders, hans halvlyckade terapi och medicinen, som han ännu inte vågat sluta ta. 

Medicinen tar han som sagt mer sällan numera och detta är väl i och för sig bra, men ju mindre av medicinen 

han tar desto bräckligare blir den stabilitet som han funnit. (Terapin har inte lyckats allt för väl.) 

Medicinen verkar så att den är allmänt lugnande fungerar som ett svagt sömnmedel. Vid överdosering får man 
biverkningar såsom yrsel, svimmningsanfall och sedan comaliknande sömn. Vid extrem överdosering kan man 

döt!!. 

Nils har idag till skillnad mot tidigare offentliggjort sina åsikter och anses vara något av en hjälte i 
antifascistiska kretsar. Han har idag ett rykte om sig att vara den mest lysande motståndaren till allt vad 

nynazism heter och han har erhållit en del mordhot och andra otäcka försändelser det senaste året. Detta tar 

Nils som att han håller på att lyckas med att motarbeta sin far. När han känner för något dåligt eller bra så är 
känslan i regel stark, speciellt om han mår bra. Mår han dåligt så är han mer balanserad och kan utåt te sig 

nästan som vilken svensson som helst med åsikter. Hans politiska åsikter är mera inriktade på enskilda frågor 

mer än mot något speciellt parti. Han är varken riktad vare åt vänster eller höger utan mer skeptisk åt alla håll.



Han anser att EU är ett försök att bygga upp en merkantilt styrd, diktatorisk stat i Europa. Han avskyr EU med 

en passion som andra spar för människor som kör om i fel fil. 

ÖVRIGT 

Han känner karaktär 3, Anders Wängberg, genom den sportdykning som han tidigare sysslade med. Både han 

och Anders har slutat med dykning, Anders för att han har blivit paniskt rädd för stora vattendrag och Nils för 

att han har en gnagande känsla av att något skall komma upp ur djupet och dra ner honom om han är ute på 
djupt vatten. Han känner denna känsla även när han ligger i badkaret men det erkänner han inte för någon, inte 
ens Anders. 

Om Nils nyligen har tagit sin medicin (inom 4 timmar) har han automatiskt den lägsta SAN-förlusten. Om han 

tar medicinen tillsammans med alkohol, dvs om han dricker alkohol inom 6 timmar efter medicinintag får han 

slå på följande tabell: 

1-20 Ingen effekt 

21-60 = Väldigt sömnig, yr. 

61-80 Kräkningar. 

81-90 Yrsel, svimmar. 

91-99 Yr, kräks och svimmar. 

00 Hjärtstillestånd, om han inte kommer under vård inom 2 timmar dör han. 

FOBIER: Nils har en lätt klaustrofobi, han har svårt att vistas längre stunder i ett slutet rum, lättar dock snabbt 

om han kan se solen. Nils lider dock värre av sin vattuskräck, han har svårt för vatten i större mängd, behöver 

han dessutom vara i det med kläderna på förvärras känslan. Panik om han upptäcker att vattnet stiger eller på 

något verka suga tag i honom, vid panik flyr han hals över huvud tills han är ute ur vattnet. 

CITAT: "Anders, han är en just kille, diskuterar mycket och bra, en riktig klippa, utan honom vet jag inte om 

jag skulle levat idag." , "Engagera er för helvete, om ni inte bryr er är ni fan inte bättre än de jävlar som ligger 

bakom." 

Vad tycker han om: 

Karaktär 1, Agneta Sullander, Nils tycker inte om Agneta, han skyr henne automatiskt om han skulle råka 
möta henne i någon korridor. Han tycker att hon är en ytlig och jobbig människa och vill verkligen inte ha 
något med henne att göra. 

Karaktär 3. Anders Wängberg: Han ser honom som en intelligent människa med en naturlig fallenhet för 

akademisk debatt och som en väldigt bra kompis. "Anders är!" Nils tycker verkligen om att diskutera och 
konversera med Anders då han anser Anders vara en relativt enkel personlighet, en missuppfattning. 

Nils tycker Anders borde vara lite mindre aggressiv mot andra människor och att han borde visa lite mer 

framåtanda och visa hur smart han egentligen är. 

Karaktär 4. Kristina Erlandsson, Nils tycker om henne, det är behagligt att umgås med henne och han mår bra 

när han umgås med henne. Dock så tycker han att hon skulle kunna låta bli att tjata på honom vad det gäller 

studierna och att han borde flytta till en egen lägenhet. 

Karaktär 5. Johanna Rudstam, En jordnära och trevlig person som har en sund inställning. Hon engagerar 

verkligen sig i hennes hjärtefrågor och kämpar på ett sunt sätt gentemot det som hon inte tycker om. Det är 
skönt att se ett så bra kompisskap som mellan Johanna och Kristina. Det verkar som om Anders och Johanna 
umgås mycket, men varför försöker de dölja det.



PERSONLIG UTRUSTNING 

Nils har inte med sig så mycket eftersom det kom ganska fort på att han skulle komma med på resan. 

5 uppsättningar kläder bestående av jeans, T-shirts. 

Underkläder, sockor och kalsonger för en tre veckors resa. 

4 st tjockare tröjor. 

2 st ollar. 

1 st skinnjacka. 

2 par lågskor. 

1 par kängor. 

1 par gummistövlar. 

1 st overall. 

Necessär innehållande tandborste, tandkräm, deodorant, kondomer, magnecyl, hans övriga medicin samt 

plåster, nål och tråd. 

1 st bärbar dator för att kunna skriva upp viktiga saker som dyker upp. 

1 freestyle med 2 uppsättningar extrabatterier. 5 st band varav ett är en språkkurs för franska. 

3000 kronor i kontanter. Det fanns inte tid att växla in pengarna till franska franc.



Karaktär 3: Doktor Gabriel Anders Olaf Wängberg, tilltalsnamn Anders. 

Man 36 år, Före detta doktorand i historia, disputerade på 2:a Pariskommunen. 

UTSEENDE 

Var tidigare trots sin höga ålder (35) en person som såg ut som en gammal avdankad punkare. Har under det 

gångna året förstått att han inte längre kan appellera till det motsatta könet om han inte skärper sig. Han har 

börjat klä sig mer Svenssonaktigt men de svarta jeansen har han inte slutat med ännu och vid speciellt 

högtidliga tillfällen plockar han fram kängorna och den gamla stora ollen. Håret har han numera i en mer 
normal kort frisyr utan rakade områden. 

BAKGRUND 

Född 1959 i Solna i ett rent arbetarhem där fadern var grovarbetare(lastare i Hammarbyhamnen) och modern 

hemmafru. Första av tre barn. Han slutade skolan direkt efter 9:an och började jobba på Scan (en ovanlig 
situation för en punkare på den tiden). Var vid 18:års ålder sambo och fick vid 23 års ålder en dotter (Katarina 

Wängberg) som idag har fyllt 13 år. Vid 26 års ålder ångrade han sitt beslut att inte läsa vidare och läste in 

högskolekompetens på kvällskurs på KOMVUX. Detta skapade dock vissa slitningar mellan honom och hans 

sambo och när han efter sin 30:årsdag fick en personlighetskris, som han numera kommit över, så tog hon 

dottern och stack. Dottern var då 7 år gammal. Han har umgängesrätt med dottern och försöker tillbringa den 

tid han har över tillsammans med henne. I samband med sin personlighetskris började han läsa på Uppsala 

Universitet där han har doktorerar i historia. Han gjorde sin militärtjänst som skyttesoldat i Eksjö. 

PERSONLIGHET 

På det glada och vilda 70:talet en vild och helt galen punkare som gjorde vad som föll honom in. Han har 

numera blivit betydligt mer balanserad och tänker innan han handlar, dock är han otroligt spontan, vilket 

skapar vissa slitningar i hans engagemansförmåga. Han kan lätt få för sig att släppa allt han har för händer och 

sticka ut och ta en öl eller flera istället. Han har utvecklats till något av en landkrabba efter de händelser som 

utspelade sig under förra årets dyksemester och gör numera sitt bästa för att undvika allt som har med öppet 

vatten att göra. Han har upptäckt att han inte passar in utanför den akademiska världen och pluggar numera 

arkeologi som en slags utökning av sina kunskaper som historiker. Han är dock inte speciellt omtyckt av 

ledningen på Arkeologi- institutionen som helst såg att den där galne historikern sysslade med något annat, 

helst på andra sidan jorden. Anders har fått sällskap av sin gamle vän Nils Heinz som numera också läser 
arkeologi. 

Han är fortfarande en spontant galen person som gör vad som faller honom in, men numera tänker han faktiskt 

på vilka konsekvenser som han agerande kan få. Denna spontanitet parat med hans brinnande iver att 

argumentera är vad som gjort honom impopulär bland arkeologerna, detta eftersom de har svårt att matcha 

hans kunskaper gällande rent historiska fakta. De är också irriterade på en del väldigt egna teorier som han har 

utvecklat helt på egen hand. Anders har alltid haft svårt för att vara styrd till att göra saker och han tycker inte 

om att bli tillsagd om vad han skall göra och inte göra. Han anser sig veta bäst själv vad han behöver läsa och 
inte läsa av studiematerialet. Till eximinatorernas stora förtret har Anders inte missat en enda tenta hittills. 
Något som inte precis ökat hans popularitet. 

När han träffar en översittar typ som försöker styra och ställa över honom reagerar Anders med att först bli 

synligt och hörbart förbannad, sen lugnar han ner sig och blir "kompis" med personen ifråga. Om detta inte 

fungerar kan han i extrema fall ta till fysiskt våld. Men oftast stannar det hela vid en ordentlig utskällning. 

Anders är en öppen och varm person som, om han tycker om personen, pratar mycket. Tycker han illa om eller 

inte känner personen i fråga är han något av en mussla. Om han har druckit försvinner dock dessa spärrar och 

han diskuterar vad som helst med vem som helst.



ÖVRIGT 

Är bra kompis med karaktär 2: Nils Heinz. 

Han lärde känna Nils genom sportdykningen och därifrån har bara vänskapen utvecklats och blivit starkare och 

starkare. Han delar allt med Nils och numera delar de till och med lägenhet. 

Anders är impulskonsument av statusprylar samt i andras ögon smaklösa prydnadsföremål, till största delen 

porslinskatter av alla möjliga och omöjliga former. 

CITAT: " Skiter väl jag i, jag tycker om porslinskatter, skall du ha en doktorsuppsats i synen eller?" , "Pengar , 

äh, de är väl bra att ha men är man lyckligare då?", "Ursäkta mig, men skulle inte lika väl den felande länken 

mellan aporna och människan kunna vara en ...2" 

Vad tycker han om: 

Karaktär ett, Agneta Sullander, Anders tycker som i stort sett alla andra män, Agneta är skitsnygg. Eftersom 

Anders känner till henne och faktiskt har tillbringat en hel kväll med att försöka prata med henne, utan att 

lyckas så vet Anders hurdan hon är och vilket rykte hon har. Anders är ju väldigt tolerant, men om det är något 

han inte tål så är det folk som försöker tala om för honom vad han skall göra osv. Kort och gott, Anders pratar 
in te med henne om han absolut inte måste. 

Karaktär två, Nils Heinz: "Nils är en skitbra polare och det är roligt att han numera funnit balans i sitt tidigare 

så obalanserade psyke." Anders ser Nils som den person i hela världen som man kan dela allt med och de 

diskuterar alltid något som är intressant för de båda. De diskuterar allmänt om allt och ingenting. Anders 

tycker att Nils också skulle kunna "skärpa" till sig angående sin klädsel som fortfarande är genomgående helt 

svart. Anders och Nils går fortfarande ut ganska ofta och klämmer ett par tre pilsner, numera en vana istället 
för en ovana. 

Karaktär fyra, Kristina Erlandsson, en ball och riktigt schysst tjej, bra gjort av henne att göra sig fri från de där 

högborgerliga svinen till föräldrar. Anders tycker att det är helt okej med en tjej som verkligen lever runt och 

festar lite då och då. Han och Kristina brukar om de träffas ute alltid ta sig tid med att sitta ned en stund och ta 

en pilsner och prata lite. Anders tycker att det skulle vara intressant att bli lite bättre kompis med henne då han 
tror att det skulle kunna bli ett riktigt fruktsamt samarbete för båda två. 

Karaktär 5, Johanna Rudstam, Anders tycker att Johanna är en riktig liten toppentjej, som han kan samtala 
med allting om. Han försöker träffa henne så mycket som möjligt, allt för att knyta så starka band som möjligt 
med henne. Anders är lite småkär i Johanna.



PERSONLIG UTRUSTNINGSLISTA 

Anders har en minimal packning med sig eftersom han inte fick så mycket tid på sig att packa. 

5 par jeans 

10 T-shirts 
15 par sockor och samma antal kalsonger. 

2 st långärmade jumprar 

1 skinnjacka. 

1 stor röd olle. 

I par kängor, Dr Marten's 

2 par skor, ett par sneakers och ett par gympadojor. 

Necessär innehållande tvål, deo, tandborste, tandkräm, ett paket kondomer, plåster, magnecyl. 

Kamera, systemkamera med två olika objektiv. Han har med sig två 36 bilders filmrullar. 

Freestyle med 4 uppsättningar batterier, 15 talet band med blandad musik på, mest gammal engelsk punk. 

1 bärbar dator, denna har han alltid med sig när han är ute och reser. Man vet inte när man kan komma på 

något viktigt som måste noteras. 

Två stycken arkeologiska uppslagsverk. 

Sitt egna privata arkeologi kit, innehållande borste, kniv, och tre st zipplockpåsar. 

Han har också med sig en liten extraväska för det som han kan tänkas hitta där nere. 

Han har med sig det han kunde få ut från bankomaten d v s 2000 kr.



KARAKTÄR 4: Kristina Ethel Maria Erlandsson, tilltalsnamn Kristina, kallas Kicki. 

Kvinna på 26 år som studerar 40-60 poäng arkeologi i Uppsala. 

UTSEENDE 

Hon är 170 cm lång med normal kroppsbyggnad och halvblont hår som hon håller halvlångt. 
Hon klär sig inte som man kan tro med tanke på utbildningsvalet, privat och även på skolan 
klär hon sig i blus och kjol av det finare slaget. På fötterna bär hon vanligtvis högklackade skor 

även de av finare märke. Under utgrävningar klär hon sig i dyra men funktionella och slitstarka 
kläder. Den dominerande färgen på hennes klädsel är röd, klarröd. 

BAKGRUND 

Hon är född på Lidingö och har väldigt rika föräldrar. Hennes föräldrar har altid haft planer för 
hennes yrkesval, de vill att hon skulle precis som de utbilda sig och jobba som advokat. Hennes 
utbildningsval skapade en mindre storm och slutade med att hon stack hemifrån och avslutade 
sin bekantskap med sina föräldrar. Detta accepterade dock inte föräldrarna utan har sedan dess 
gjort allt för att återknyta dotterns bekantskap. 

De metoder som de använt har varierat men pengar har alltid varit en genomgående metod. 
Dessa pengar har Kristina sparat på ett speciellt konto som idag är ganska fett och finansierar 
hela hennes liv och leverne. Det som är lite skrattretande med hela situationen är att när hon 
konfronterade sina föräldrar angående det hela förnekade båda någon som helst inblandning i 
det hela och skyllde på den andre föräldern för att stå bakom pengaflödet. Verkligheten bakom 
det hela är att båda föräldrarna är lika bra kålsupare, de betalar nämligen in pengar till hennes 
personkonto båda två. Det handlar om cirka 8000 kronor i månaden. 

Hela denna situation har gjort Kristina mer och mer självständig och lycklig. Det sägs att 
pengar inte gjort någon lycklig men i Kristinas fall stämmer det inte, pengarna betyder lycka 
och glädje i hennes fall. Hon känner ingen tacksamhet mot sina föräldrar för detta och hon 

tycker att det gamla gruffet om utbildningar och annat är för henne inte glömd utan lever och 
frodas. Det hela betyder inte att hon hatar sina föräldrar men hon vill inte ha för mycket med 
dom att göra. 

Just nu läser hon som tidigare nämnts arkeologi och hon är en bra student, så bra att hon valts 
ut speciellt av professor Billing att följa med på utgrävningen i Frankrike. Hon läser även 
företagsekonomi parallellt och briljerar även där. Att hon studerar dubbelt och presterar bra 
betyder inte hon är någon plugghäst som bara läser och läser utan hon festar om när tillfälle 
erbjuds. Hon prioriterar dock studierna, dessa får inte bli lidande av festande och andra 
störande moment. 

Kristina har ingen fast pojkvän utan har ett antal män som hon umgås med som mer än 

kompisar. Kristina har dock inget rykte om sig att vara sexuellt lössläppt och enkel, alla gillar 
henne och tycker allt gott om henne, både privat och som student. Kristina har i sin tur svårt 
för att tycka illa om någon men hon håller hårt på sin personliga integritet och de som sviker 
henne slutar hon umgås med men hon kan inte börja hata någon. Hat är en känsla som Kristina 
inte kan eller vill uttrycka. 

Kristina har en väldigt bra kompis som också läser Arkeologi, nämligen karaktär 5, Johanna 

Rudstam. De umgås i vårt och torrt och man kan tro att de aldrig gör något skild från den 
andre, för där man hittar Johanna hittar man också Kristina och tvärtom.



CITAT: ”Bara för att man studerar mycket och presterar bra behöver man inte vara frigid”, 

”Jag tar gärna en öl till, det finns väl inga lagar mot att bli lite lullig då och då”, ”Va, finns det 
ingen toastmaster? Åh, då toastar väl jag då”. 

FOBIER: 
Kristina är paniskt rädd för vissa insekter, speciellt då tusenfotingar och skalbaggar, hon har 
genomgått viss terapi för att bli av med sin insektsfobi, men den har inte lyckats ta bort hela 
fobin utan har mildrat den. Kristina har heller ingen kärlek för kor, hon tycker de är opålitliga 
djur som man aldrig vet vad de skall ta sig till. Hennes koskräck grundlades när hon var liten 
och en ko bet henne i handen då hon skulle ge den gräs. Tjurar kan ge panikkänslor hos 
Kristina. 

Vad tycker hon om de andra: 

Karaktär 1: Agneta Sullander, Vilken otäckt jobbig kvinna, kan hon inte lugna ner sig lite? 
Detta är verkligen inget sätt för en dam och vilket språk sen. Undrar om hon har några vänner 
överhuvudtaget? Kristina tycker inte illa om Agneta men hon umgås inte med henne, hon 

träffar henne bara som medstudent då de delar vissa föreläsningar. Hon har också gjort ett 
projektarbete ihop med Agneta på lägre nivå på utbildningen, detta gick väldigt bra och gav 

betyget VG på hela arbetet. Kristina tycker att det skall bli intressant och se hur bra Agneta 
verkligen är och hur hon fungerar på fältet. 

Karaktär 2: Nils Heinz, Kristina umgås faktiskt med Heinz både som student på pubarna och 
som privatperson, hon tycker mycket om honom och om hon skulle skaffa sig en fast pojkvän 

skulle det nog bli Heinz. Det enda fel som Kristina har hittat på honom är att han umgås för 
mycket med Anders Wängberg och i samband med detta tillbringar för mycket tid med att 
diskutera olika saker med honom. Hon kämpar aktivt med att få Heinz att flytta till en egen 
lägenhet, detta för att hon tror att det skulle vara bra för både honom och Anders. Kristina 
tycker också att det skulle vara trevligt att kunna träffa Heinz hemma hos honom och inte bara 
hemma hos henne. 

Karaktär 3: Anders Wängberg, Kristina tycker att han är en väldigt spontan och trevlig 
människa, men det är klart hon har ju bara träffat honom på någon av studentpubarna. Kristina 
vet inte riktigt hurdan han är när han är nykter. Hon tycker att han borde se till sina studier 
bättre och inte tillbringa så mycket tid med att sitta och diskutera ovidkommande ämnen med 
Heinz. 

Karaktär 5, Johanna Rudstam, Kristinas bästa kompis i hela världen, de delar allt utom bostad. 
Kristina tycker väldigt mycket om Johanna och de går knappt att dela på. Det är tur att de 

studerar samma ämne och på samma nivå, för annars skulle det nog vara svårt att tillbringa så 
mycket tid tillsammans som de gör. Kristina anser dock att Johanna kunde vara lite mer aktiv 
vad det gäller att komma ut och träffa andra människor. Kristina tycker att det verkar som om 

Johanna är rädd för att träffa andra människor, men Johanna följer med ut på puben iallafall, 

men då sitter hon mest tyst och observerar. Kristina tycker att Johanna är en bra studentska 
som trots att hon misslyckas ibland inte ger upp utan kämpar vidare, Kristina hjälper även 
Johanna att studera. Har inte Johanna något intresse i killar? Kristina vet inte, ”men hon är ju 
så blyg”.



PERSONLIG UTRUSTNINGSLISTA 

Kristina tror på effektivitet i packning och har bara med sig en jättestor bag med prylar. 

3 par jeans 
5 st långärmade röda jumprar 

Underkläder för en fyra veckors resa 
5 st röda kjolar av varierande längd 
5 st röda blusar 
En röd kavaj jacka 
4 par högklackade skor 
3 par vanliga lågskor 
1 par kängor 
1 st svart skinnjacka 
1 röd överdragsoverall 

Necessär, innehållande tandborste, tandkräm, tandtråd, tvål, schampo, Alvedon, plåster, 

kondomer, smink, topz, nål och tråd, säkerhetsnålar samt tamponger. 

Hennes egna arkeologiset som innehåller borste, kniv, en liten hacka, en liten yxa och ett antal 
provtagningskärl. Allt i detta set är märkt med hennes initialer och är rött. 

Kristina har också med sig vattenreningspiller, man vet aldrig. 

Hon har också packat ner knäckebröd, kalles kaviar och hjortronsylt. 

Kristina har med sig motsvarande 8000 kr i Franc.



KARAKTÄR 5: Johanna Liselott Rudstam, kallas Lisa men har Johanna som tilltalsnamn 

enligt dopattesten. 

Kvinna 25 år. Studerar Arkeologi i Uppsala på 40-60 poängs nivå. 

UTSEENDE 

En av de där tjejerna som döljer sig bakom mycket och stora kläder, det är svårt att se hur hon 
egentligen ser ut. Hon är 165 cm lång och har långt brunt hår som hon oftast har uppsatt i en 
hästsvans. Hon har också små runda glasögon, men inget allvarligt synfel, hon ser utan 
glasögonen om det krisar. Johanna är en söt tjej, det ser man när man får en chans att titta på 
henne lite noggrannare. Johanna klär sig som sagt i stora fluffiga kläder ofta batikfärgade, hon 
har alltid fotriktiga skor (inte ECCO), hon ser ut lite som en övervintrad hippie. 

BAKGRUND 

Född i djupaste Småland, Vetlanda närmare bestämt, växte upp på bondgård tillsammans med 
sin familj som består av Mor och Far samt 2 äldre bröder och en yngre syster. Hon har haft en 
lugn och harmonisk uppväxt med stabila förhållanden. Johanna har alltid hjälpt till på gården 
och tycker fortfarande om att få hjälpa till i alla möjliga olika situationer. Är troligtvis den enda 
tjejen på hela institutionen som kan köra både traktor och skördetröska. Johanna är stolt över 
att hon kan sköta en gård och ett hushåll, men hon vill inte bli någon bondmora för det utan 
satsar hårt på att få en egen karriär som arkeolog. Johanna tycker dock att hon hindras av de 
fördomar som hon möter. Dessa fördomar tror Johanna har att göra med att hon är från landet 
och att hon inte har rika föräldrar. Inte för att hon bryr sig om vad andra tycker om henne så 
länge de inte tycker illa om henne, för det vill hon inte att någon skall göra. 

Johanna tror väl om alla människor och förstår inte hur någon kan vara elak mot någon annan 
människa eller mot djur heller för den delen. Hon är medlem i Amnesty och i diverse olika 
föreningar som värnar om människor och djur. Om någon bryr sig så är det Johanna! 

Johanna hade länge en dröm om att bli journalist men det krävdes bättre betyg än vad hon hade 
för att komma in på journalisthögskolan så när hon kom in på kulturvetarlinjen så tog hon 

chansen. Hon läste sitt basår (40 p) i Växjö och bytte sen utbildningsort för att kunna läsa 
Arkeologi som specialisering, så Johanna har idag läst 80-100 poäng på högskola/Universitet. 

Johanna är kort och gott en jordnära person med ett stort hjärta som tycker om allt och alla 

och inte ens kan göra en fluga förnär, men om hon upptäcker något i sin omgivning som hon 
inte gillar kämpar hon hårt och länge för att förändra det till det bättre. Hennes engagemang 
kan ibland uppfattas som naivitet och en skrupelfri människa skulle kunna utnyttja Johanna för 
sina smutsiga ärenden, men den personen skulle få akta sig när Johanna kom på honom/henne. 
Johanna gillar att diskutera det som ligger henne nära och har fått en god vän i Anders 
Wängberg (karaktär 3), dock bara som diskussionskompis. 

Johanna och Anders brukar passa på att träffas och dricka kaffe och prata när Heinz är ute på 
något av sina hemliga små ärenden. Det de diskuterar varierar hej vilt, det kan vara 

dagsaktuella politiska ämnen eller historia o s v. Johanna tror att Anders kan vara lite 
småintresserad av henne men han har inte visat något öppet ännu, hon tycker dock att Anders 
vore en helt okej ”pojkvän” om det var det hon var ute efter. 

Johanna har en kamrat över alla andra här i världen och det är hennes medstudent Kristina 

Erlandsson (Karaktär 4), de delar allt här utom bostad och där man hittar Kristina hittar man i



regel Johanna och vice versa. Johanna kan dock tycka att Kristina behandlar en del av sina 
manliga bekanta illa. Detta har med Kristinas lilla ”Harem” att göra, de män som Kristina 
umgås med intimt, dessa män vet dock inte om varandras existens utan accepterar att vara lite 
mer än kompis med Kristina utan att gnota så det kanske inte är så synd om dom. Johanna 

tycker definitivt inte illa om Kristina för detta, tro inte det, hon tycker mest synd om de 
stackars dumma pojkarna som inte förstår att de blir utnyttjade. 

Kristina vet inte om att Johanna vet att Heinz (karaktär 2) är en av pojkarna som hon är mer än 
kompis med men någon hemlighet måste väl man få ha. 

CITAT: ”Ja, Jag kan köra skördetröska, har du något du vill ha tröskat, eller?”, ”Djur har 
också känslor, titta på människan”, ”Det skall bli skoj att gå i fredsdemonstrationen i morgon, 
det regnar ju inte så mycket och det kan ju klarna upp.”, ”Han/hon/den är nog snäll innerst 
innel!”. 

FOBIER: Johanna har inga större fobier men om något skulle kunna skrämma henne så skulle 
det väl vara blod i större mängder. Hon får kräkningskänslor och blir yr i närheten av färskt 
flytande blod, något som hennes omgivning tycker är väldigt konstigt eftersom hon har vuxit 
upp på en bondgård och rimligtvis borde ha sett djurslakt mer än en gång. Det behövs väldig 
väldigt mycket för att hon skall bli skrämd, om nu något kan skrämma henne? 

Vad tycker hon om: 

Karaktär 1, Agneta Sullander, Vad skall hon med att göra, henne kan jag inte samarbeta med, 
hon är ju egoist ju. Men det är väl bra att ha med henne antar jag, hon är ju duktig arkeolog 
och om vi måste samarbeta så gör jag det och hon är ju snäll 

Karaktär 2, Nils Heinz, Johanna tycker att Nils verkar lite splittrad och skör, inte riktigt i 

balans men han har sunda åsikter och har den rätta glöden vad det gäller att engagera sig i för 

honom vitala frågor. Tycker dock att han borde skaffa sig ett eget hem och stå på egna ben och 
inte bara utnyttja Anders, inget negativt med att de bor i samma lägenhet men han skulle må 
bättre av att få ett bättre självförtroende. Johanna passar på att ge Nils (och Anders) lite 
hembakat bröd och även mat ibland då hon tycker att Nils kan behöva det. 

Karaktär 3, Anders Wängberg, Johanna tycker om att sitta och prata med Anders, hon vet att 
han enligt andra dricker lite mycket men det bryr hon sig inte om. Hon tycker om hans lite 

konstiga intresse i smaklösa prydnadssaker och speciellt då porslinskatter. Han borde dock 
skärpa sig lite vad det gäller hans studier, varför studerar en man som är historiker? 

Karaktär 4, Kristina Erlandsson, Min absolut bästa kompis, jag älskar henne. Vi delar det 

mesta här i livet och det är stimulerande att umgås med en så stark och duktig människa. Jag 
förstår hennes föräldrar som vill ha henne tillbaka.



PERSONLIG UTRUSTNINGSLISTA 

5 st batikfärgade jumprar av olika tjocklek och material. 
5 st kjolar. Också de batikfärgade. 
4 par Jeans 
3 st ollar 

Underkläder för en tre veckors resa 
1 st Anorak 

4 st scarfer 
3 par fotriktiga lågskor 
1 st overall, blå. 
1 par gummistövlar 

Necessär innehållande tandkräm, tandborste, vitaminer, mineraler, plåster, tamponger och 
bindor, ett extra par glasögon, pennkniv, nål och tråd, massageolja, incens. 

15 olika informationsblad från t ex Greenpeace, Amnesty, WHO m fl. 

Anteckningsmaterial, ett rutat block, bläckpennor och blyertspennor. 

Kamera, en enkel liten kamera. Tre filmrullar, 24 bilders. 
En liten bandspelare för att kunna tala in små meddelanden på. Tre kassetter. 

Johanna har med sig motsvarande 2500 Kr i Franc.



  

Cthulhu Now 
A New Investigator Sheet for Call of Cthulhu 

Name ... Johanna "Lisa" RudSstam. ..ssmmmmmsrrrssrrssrrnn 

Occupation Arkeologistuderande. Sex Kvinna. Age25 
Nationality..Svensk............. Residence..Uppsala... 
  

INVESTIGATOR STATISTICS MAGIC POINTS 
  

STR. 14... DEX.12.. INT.17. 
CON..I5.. APP.12.. POW.16. Luck..80.. 
SIZ...9.. . SAN.87.. EDU.I5.. 

Idea..85.. 

Know. 75. 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
  

Schools....Uppsala Universitet 

HIT POINTS 
  

  1 2 3 4 5 6 7 

    

  

  

  

  

      

DegICTSaooerrrrrrrsssrrrrrerersrrrrrrrssrrrrrrr er ss sr rrr rna 8 9 10 11 12 13 14 
Damage bonus/Penalty...........sssssssssssssssnan 15 16 17 18 19 20 21 

SANITY POINTS 

[6 03055 60 VR I 8 då 3 & 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 23 24 25 26 27 28 2 30 3 32 3 JM 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Så s3 54 55 56 ST 58 59 6€&0 6 6&2 6&3 64 65 66 67 68 

69 7 TH NM 7I3 74 5 16 TM 18 19 BO BB 82 BB BA BS 86 [el 88 89 90 9RM 9 93 MM AS 9. NM VM 9 

INVESTIGATOR SKILLS 

Accounting (10) ..16..01 Fast Talk (05) ad Pick POcCket (Ok oo Q 

Anthropology (00) 31.0 First Aid (30) 0 een Q Pilot Aircraft (00) nn Q 

Archaeology (00) ..40..0 Geology (00) ...23..0 Psychoanalysis (00) enn Q 

Astronomy (00) ...8.Q Hide (10) ee een Q Psychology (05) enn ] 

Bargain (05) enn Q History (20) ..35.0 Read/Write Svenska (75) ..87..0 

Botany (00) = nen Q Jump (25) =29:.0 Read/Writé: ses english.....(00) ...68..Q 

Camouflage (25) een 0 Law (05) een 2 Read/Write ......... sanskrit...(00) —...24.0 

Chemistry (00) un Q Library Use (25) ..43..0 Ride (05) ..23..Q 

Climb (40) 51.0 Linguist (00) ee 0 Sing (05) annen a 

Computer Use (00) 21..0 Listen (25) ooo men AM Snesk(l0j oo a 

Credit Rating (15) 12.0 Make Maps (10) an 0 Speak ....... english............ (00) 72.0 

Cthulhu Mythos (00) nn. Q Mechanical Repair (20) ...25..0 Spot Hidden (25) saa 

Debate (10) 11..0 Occult (05) 7.0 Swim (25) 37.0 

Diagnose Disease (05) nen. Q Operate Heavy Machinery (00) —..32..0 Throw(25) = een Q 

Dodge (DEX x 2) 31..0 Oratory (05) ..12.Q0 Track(10) een Q 

Drive Automobile (20) 45.0 Pharmacy (00) en Q Treat Disease (05) nn Q 

Electrical Repair (10) 21..0 Photography (10) ...22..0 Treat Poison (05) een Q 

Electronics (00) = nen Q Physics (00) een Q Zoology (00) .31.Q 

WEAPONS SPELLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES 

Weapon Anks Damage — Impale — Parry — HitPoints = OÅossonos read/write tySkA.............. Ådsrrrssrrsssne 
RA read/write fräNsSkA. sms de ersrrssrrrsrrrna 
sörterrer dere dere kteer  kerer  keeeeee  Åeeeneena Speak tySkA.sssssrsssrreesrreesn arr FÅ ossnssr rs nrr nana 

     



  

Cthulhu Now 
A New Investigator Sheet for Call of Cthulhu 

Name .. Kristina ErländSsON..mmsrrrrsrrrsrrsrrrrrrrrsrnnnna 

Occupation Arkeologi-studerande. Sex Kvinna. Age26 
Nationality...Svensk...... Residence... Uppsala 
  

INVESTIGATOR STATISTICS MAGIC POINTS 
  

STR. 10... DEX.14.. INT. 15. 
CON..12. APP.!I.. POW.I3. 

Idea...75. 11 2 3 4 5 6 7 
Luck...65.18 9 10 11 12 13 14 

SIZ...10.. .SAN..62.. EDU..14. Know.70..115 16 17 18 19 20 21 
  

  

      

  

  

  

  

      

HIT POINTS 

Schools........... Uppsala Universitet............ 1 2 3 4 5 6 7 
DEeglCTSnneeeserreserrressrresererssesrerssrrrrererre rerna 8 9 10 II 12 13 14 

Damage bonus/Penalty..........ssssssssssssssessnssn 15 16 17 18 19 20 21 

SANITY POINTS 

(ÅNSANIY oe eos sees sserressresssreressreessrreresssr ere srr res sees s rer rss R AASE REKA RARE ESA A ESA R RSA RASA a VR 

7 8 9 10 IH 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 2 23 24 25 26 2 28 2 30 IH PM 33 34 35 36 3 

38 39 40 41 42 43 MM 45 46 47 48 49 50 SI 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 

6 ÖN HN PM 73 TA 7I5 I6 TI TB TI9 BO BM 8 8 MH 85 86 87 BB BI MW AM MV 93 MM IS ÅH 9 9 99 

INVESTIGATOR SKILLS 

Accounting (10) nn Q Fast Talk (05) ...35.Q Pick Pocket (05) een Q 

Anthropology (00) ...23.0 First Aid(30) enn Q Pilot Aircraft (00) nn Q 

Archaeology (00) ...42..0 Geology (00) ...13..0 Psychoanalysis (00) ....3.Q 

Astronomy (00) = nn 0 Hide (10) een Q Psychology (05) ..15.Q 

Bargain (05) ...15..0 History (20) ...29.0 Read/Write svenska (70) 85.0 

Botany (00) = een 0 Jump (25) oo mes Q Read/Write ....... english......(00) 46.0 

Camouflage (25) en 0 Law (05) ee enn 0 Read/Write .....hieroglyfer...(00) 17.0 

Chemistry (00) en Q Library Use (25) 39.0 Ride(O5f = sm Q 

Climb(40) 0 rm Q Linguist (00) ...13.0 Sing (05) een Q 

Computer Use (00) ...28.0 Listen (25) enn Q Sneak(10) enn Q 

Credit Rating (15) ...23.0 Make Maps (10) en 2 Speak ........... english.......... (00) ...57..0 

Cthulhu Mythos (00) nn Q Mechanical Repair (20) nn Q Spot Hidden (25) .354.Q 

Debate (10) Ts OTTO oo sm OD SWwun(25j oo re a 

Diagnose Disease (05) nn Q Operate Heavy Machinery (00) — ....... 0 Throw(25) een Q 

Dodge (DEX x 2) en Q Oratory (05) 15.0 Track (10) een Q 

Drive Automobile (20) ..48..0 Pharmacy (00) ..3..0 Treat Disease (05) nen Q 

Electrical Repair (10) =. Q Photography (10) ..21..0 Treat Poison (05) een Q 

Electronics (00) = Q Physics (00) ara Z00108Y(00 ER Q 

WEAPONS SPELLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES 

Weapon Ani Damage — Impale — Pamy — HitPoims = OÅsssonos read/write tySkA....sssssnnnnnna JA 

RR rn read/write fräaNskA....smrnn  rnssrrrrrrssrraa 
HG 000 ENE oo MSE oo TIME AR ann 0 Åres SPEAK tYySkAsoossrrarrarrrssrrrrranern ri FÅ ananas nns n ana 

     



  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

    
  

Name .....on0nnnn Agneta Sulländerf .mmsmmssrrsrrsrrssrsrrerirrena 

Cthulhu Now et for Call of Cthulhu On parior acsolselsinderda Sex Kvinna. Age.22 
Nationality..Svensk.. Residence... Uppsala.............. 

INVESTIGATOR STATISTICS MAGIC POINTS 

STR..117.. DEX..12.. INT...16.. Idea..80.. 11 2 3 4 5 6 7 

CON..I3.. APP..!6.. POW.J!5. Luck..75. 18 9 10 11 12 13 14 
SIZ....9.... SÅAN..67.. EDU..!5. Know.75. |1I5 16 17 18 19 20 21 

HIT POINTS 

Schools... Uppsala universitet... 1 2 3 4 5 6 7 
TIBDPCES mansion ebb ber Ha adlals ARKEN BR SN EN BAR 8 9 10 II 12 13 14 

Damage bonus/Penalty............s.ssssssssssssssssna 15 16 17 18 19 20 21 

SANITY POINTS 

(ÅNSANIY oo eos eeereserresereseerereresrresrrerrrsnr ere ers s rer arr rear e rear ere rare sne saa rare rer e ere annen I e ä& ä» FI & 

7 8 9 10 MH 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AN 2 23 2 25 26 22 2M 2 30 IH PR 3 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SO SI 52 53 54 55 56 ST SB 59 60 61 2 GB 64 65 66 68 

60 TÖM NH NP II JA 7T5 16 TM 18 19 80 BH 8 83 BM 8 86 BB BB 89 92 RM MVM 93 MM 15 9 97 98 99 

INVESTIGATOR SKILLS 

Accounting (10) = une Q Fast Talk (05) ..39.0 PickPocket(05) = oo mr Q 

Anthropology (00) nen 0 First Aid (30) 0 en Q Pilot Aircraft (00) enn ] 

Archaeology (00) ...37..0 Geology (00) ..10..0) Psychoanalysis (00) un Q 

Astronomy (00) = ne Q Hide (10) ee een Q Psychology (05) une Q 

Bargain (05) ..13..0 History (20) ..35.0 Read/Write svenska (75) ..83..Q 

Botany (00) = enn QQ Jump (25) een 0 Read/Write ....english......... (00) ...60..Q 

Camouflage (25) een Q Law (05) ee nen Q Read/Write ...... Latin....(00) 37.0 

Chemistry (00) 0 un O Library Use (25) 45.0 Ride(05) nn Oo 

Climb (40) = een Q Linguist (00) ...10..0 Sing(05) een Q 

Computer Use (00) ..22.0 Listen (25) nen QQ Sneak(10) een Q 

Credit Rating (15) ...20.0 Make Maps (10) een 0 Speak 60EISkerrmsrs (00) 60..Q 

Cthulhu Mythos (00) = Q Mechanical Repair (20) menn 0 Spot Hidden (25) en Q 

Debate (10) ...34..0  Occult (05) 7.0 Swim (25) 0 een Q 

Diagnose Disease (05) nn Q Operate Heavy Machinery (00) — ........ C Throw(25) = ooo gra Q 

Dodge (DEX x 2) nn O Oratory (05) 15.0 Track (10) nn Oo 

Drive Automobile (20) ..40..0 Pharmacy (00) ue QQ Treat Disease (05) ene Q 

Electrical Repair (10) ...12..0 Photography (10) ...16..01 Treat Poison (05) = een Q 

Electronics (00) = en Q Physics (00) enn 2 Zoology (00) ...s.Q 

WEAPONS SPELLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES 

Weäpök... An Damage Ti PB HiuPomn = > Åsne ames avvassns movneen sne mumsa sk Ope SrSso repas SKAR I 

sörrrrrrrer er dere der ker seen förren Tedd/Wille Manskä..:za smsa Opsorar ans 
RR speak Latil....ssnsmnssnsssessessseeesrn ssd Tessesrenranen 

ere deres speak franska.............................40 

     



  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

    

rs DSopotion ateclogtntnann, Sork da, Åre 
A New Investigator Sheet for Call of Cthulhu Nationality..Svensk.. Residence... Uppsala... 

INVESTIGATOR STATISTICS MAGIC POINTS 

STR..14.. DEX..!/.. INT...18.. Idea..90.]1 2 3 4 5 6 7 

CON..9.. APP. 14. POW.17. Luck..85. |8 9 10 11 12 13 14 
SIZ....13. " SAN..31.. EDU..!6. Know.80. |15 16 17 18 19 20 21 

HIT POINTS 

Schools... Uppsala universitet... 1 2 3 4 5 6 7 

DeQICeS eo oeeeserrssrrssrressrrrsrerssrresrrrs sasse nea 83 9 10 II 12 13 14 
Damage bonus/Penalty.... tID4Z......usnnsnnn. 15 16 17 18 19 20 21 

SANITY POINTS 

[6 66 TS: 5 9115 VR [ 5 4 5 & 

69 »ÖwW HN PN 73 75 76 7 BB 1 0 BU 84 85 86 87 3 89 90 RN NM 93 9 IS ÅK 97 KB 99 

INVESTIGATOR SKILLS 

Accounting (10) 15.0 Fast Talk (05) ..20..0 Pick Pocket (05) Q 

Anthropology (00) 30.0 First Aid(30) 00 O Pilot Aircraft (00) 0 O 

Archaeology (00) ..25..01 Geology (00) 0 Psychoanalysis (00) 48.0 

Astronomy (00) 3.Q Hide(10) 0 Psychology (05) 56.0 

Bargain (05) ...40..0 History (20) 53.0 Read/Write svenska (75) ...80..0Q 

Botany (00) = a OQO Jump (25) 0 Read/Write ....english.........(00) 60.0 

Camouflage (25) nn Q Law (05) ..20.0  Read/Write ...... tyska....(00) ...60..0 

Chemistry (00) O Library Use (25) 75.0 Ride(05) a 

Climb (40) ..60..0 Linguist (00) 0 Sing (05) en Q 

Computer Use (00) 301] Listen (25) 0 Sneak (10) nn Q 

Credit Rating (15) ..40.0 Make Maps (10) 0 Speak ....Svenska........... (00) —...80..0Q 

Cthulhu Mythos (00) ...12.0 Mechanical Repair (20) 000 Q Spot Hidden (25) ..50..0 

Debate (10) 50.0  Occult (05) 40.0 Swim (25) 70.0 

Diagnose Disease (05) "35.0 Operate Heavy Machinery (00) vn. Q Throw(25) nn Q 

Dodge (DEX x 2) ..22..0 Oratory (05) 68.0 Track (10) nn Q 

Drive Automobile (20) ..30.0 Pharmacy (00) ....Q Treat Disease (05) 250 

Electrical Repair (10) 0 Photography (10) ...Q Treat Poison (05) ..20..0 

Electronies (00) = nn Q Physics (00) nn Q Zoology (00) oo... Q 

WEAPONS SPELLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES 

Weapon Änköe Damage = Impale Party = HilPointg = 0 Åoseenseneesrererensnnnrerers ere rrrre re rer rKr RA Rs AR BES KARE EAT BA DLR ENG AA 
  

nana speak engelska... 70 ansa 

na speak tyska... .nmnmnnnnnnssnnnsnnnnnn Oss 

  
   



  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

Name ..onn00nnn Anders WÄnNngberZ.smmmmmnsnssrnssrenrana Cthulhu Now | ee 
I . Slicet för Call of Cthmih Occupation arkeologi-studerande. Sex Man... Age.36 

A New Investigator Sheet for Call of Cthulhu Nationality..Svensk.. Residence... Uppsala... 
INVESTIGATOR STATISTICS MAGIC POINTS 

STR../6.. DEX..9.. INT...!3.. Idea.65.|]1 2 3 4 5 6 7 

CON..15.. APP..8... POW.!4. Luck..70. 18 9 10 11 12 13 14 

SIZ...14... SAN..60.. EDU..!8. Know.90. |15 16 17 18 19 20 21 
HIT POINTS 

Schools... Uppsala universitet... 1 2 3 4 5 6 7 

Deg eesssrrrssssrrresssrere rese ser sees sasse esse nan 8 9 10 11 12 13 14 

Damage bonus/Penalty.........smsmss 15 16 17 18 19 20 21 

SANITY POINTS 

[6 69556 VU or 3 AA 8 & 

7 8 9 10 I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AA 2 23 2 235 26 2 28 2 HV MH PM I3 MM 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SI sS2 53 34 55 S6 ST 58 59 61 &2 63 64 65 66 68 

69-70 71-72-73 74 TS 76 77-78 79 80 Bl 82 83 BM 85 86 87 BB BP 9M MH MM VB MM IS IM I MB 99 

INVESTIGATOR SKILLS 

Accounting (10) 53.0 Fast Talk (05) ...15..0 Pick Pocket (05) 25.0 

Anthropology (00) ...25..0 First Aid (30) ...40..0 ” Pilot Aircraft (00) = Q 

Archaeology (00) ...26..01 Geology (00) ...Q Psychoanalysis (00) nn Q 

Astronomy (00) = en Q Hide (10) 15.0 Psychology (05) en Q 

Bargain (05) ...0..0 History (20) ..88..0 "Read/Write svenska (75) ...90..0 

Botany (00) = nn Q Jump (25) 30.0 Read/Write ....english........ (00) .90..0 

Camoutlage (25) 30.0 Law (OS) nn 2 Read/Write ..... Franska....(00) 40.0 

Chemistry (00) nn Q Library Use (25) ...70..0 Ride(05) ee nn Q 

Climb (40) 45.0 Linguist (00) ..30..03 Sing (05) 20: 

Computer Use (00) 15.0 Listen (25) ..30..0 Sneak (19) ...15.0Q 

Credit Rating (15) 25.00 Make Maps (10) : -Q Speak ...svenska........... (00) ...80..0 

Cthulhu Mythos (00) 10.0 Mechanical Repair (20) 35.0 Spot Hidden (25) 30.0 

Debate (10) ...65.0 Occult (05) 15.0 Swim (25) .635..0 

Diagnose Disease (05) 10.0 Operate Heavy Machinery (00) 40.0 Throw (25) ..30..0 

Dodge (DEX x 2) 18.0 Oratory (05) 15.0 Track (10) ..135.0Q 

Drive Automobile (20) 40.0 Pharmacy (00) nn Q Treat Disease (05) ..10..0 

Electrical Repair (10) ...20..0 Photography (10) ...35..Q Treat Poison (05) ...25..0Q 

Electronics (00) = nn Q Physics (00) nn 0 Zoology (00) ...Q 

WEAPONS SPELLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES 

Weapon SS Attka Damage Impale Parry HuPoin oo | :nsen vn rr bra FRASER SER VRRSE FER bd bö:s Bed ha omm ber biemert MARINA MINER BAR HARAR 

Fist.... SÖ. ID34HIDA men ee ee dn play GUitålossssssssss sasse dn 
Kick... 60. 1ID6HID4 des ee ee dessa speak Engelska..........snsnnnvn.. vv. 80. 
Kniv... 50. 1D4+2+1D4 100000 Soo speak franska.....nnmmnnnnmnnnnnnn. 40 
Assault Rilfe 41. 2D8 8. 25 SÅO öeee ee ease se sererreeeeeereerressrer esse ease esse sas s ss LL LL esi LL 

Basavstånd 120 meter so8eoccs FPP RR RBK ABK      


