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Påtänkt i elfte timmen

Niir allt brjar iir det måndag 20/9 - 1929. Spelledaren beståimmer niir höstdagi?imningen !ir, så att
den infaller då de ska skjuta Melton.

Niir s. har stuckit från sjukhuset letar mystiska bilar efter dem, tills skurkarna anses ha hittat dem.
Bara ftir att få dem lite nervösa. De behöver inte inse att skurkarna har hittat dem.

Berts anteckningar sitter i hans skrivmaskin i hans hus. BREVET TILL FRUN SICPPAS

Skurkarna har ordnat koden och Berts anteckningar och de har ringt Molly, allt ftir att s. ska hitta
vapen och sig sjiilva, utan att fatta misstankar.

I en låda i journalskåpet ligger alla s. saker ftirutom plånböcker. Diir ligger även
hundkapplöpningsprogrammet.

De andra föredragsbesökarna vet ingenting om Steinberg. Han höll ett föredrag om egyptisk
religion.

Hemma hos Melton hittar s. (EFTER ATT DE SKruTIT HONOM) ett u&ast till ett
bokmanuskript, som han sl«ivit. Manuslcriptet iir skrivet pä svår franska och s. forstfu inte allt,
men det tycks handla om att det finns någon skum kult med mystiskt tecken som symbol, tecknet
finns ritat i boken. Det finns också sniillisar som bekiimpar kulten.

Hittar s. utkastet innan de skjutit Melton får de det tilI att betyda att Melton verkar inblandad i en
kult på något sätt. I hans arbetsrum ligger många ockulta prylar.

Det l.vckliga slutet

Om spelledaren skulle misslyckas med att få spelama att skjuta Melton, vilket gud förbjude, kan s.

i stiillet prata med honom och gemensamt komma på skurkarnas lömska plan.
Om så sker kan slutet bli att Melton berättar att han sett en mystisk vit skåpbil i niirheten under
kviillen. I bilen finns kultisterna och s. och Melton kan gå och banka upp dem. Annars kan de åka
till sjukhuset och bonka kultisar och monster som spelledaren uppfinner.
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Ledaren besitter ofattbara förmågor att manipulera de okiinda krafterna.
Han har även en hypnotisk förmåga och kan påverka de han talar med. (ögonen)?
Hans inflytande kommer smygande utan att det märks. Ledaren verkar ha fokuserat
alla krafter pä sig själv.

Ett tag trodde vi att A. Melton-Mowbray var denna ledare med de supernaturala
krafterna men nu tyder allt på att L. Steinberg är den högste och att
Melton-Mowbray bara är en marionett , utan någon som helst kraft.

De besökte observatoriet flera gånger. Jag hjälpte dem till rätta.
De var insatta i ålderdomlig astronomisk litteratur, ej kunniga i modem astronomi.
Ej läst någon av minna böcker!
Märkli ga frågor om stjärnkonstellationer
Plejadema, Sirius, Månen
samlade mycket information
intresserade av vår- och höstdagjiimning
jag hjälpte den med beråikningar, anade inget
inser nu aff dessa tidpunkter åir de bästa för åkallan daimon
när de har förberett sig tillräckligt kan inget hindra dem göra åkallan
vet ej om de är redo nu eller om de viintar till hösten

Vi kan och får inte ta några risker, han har redan förosakat alltfcir mycket lidande,
och såikert mycket mer som jag ej kåinner.
Vi måste förhindra det som kommer att ske.
Om det finns en gud i denna värld måste han förlåta mig för hatet jag känner och för
det jag wingas göra.

det ondas tecken

kraften

Denna ledare

det finns ingetn måinniska jag hatar mer i denna våirld

både för vad han gjort och för vad han kommer att göra

KUNSKAPERNA UÅSTE UTPLÅNAS




