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Varje stor religion har sin egen ondskas upphov' Den

ludekristna traditionen och Islam har sina varierande
versioner av samma fenomen; den falfne angeln Lucifer,
Belsebub - Flugornas herre, ak-
}aqarenSataniJobsboksomitradrtionenkommrtattbfi
likstiifld med ondskans hogsta veisen' Andra, idag mlndre
religioner som zoroastrianismen, har en dualistisk gudstro
ddr entiteten Ahura Mazda star for ondskan. Likasa mindre
pragmatiska religioner sA som buddhismen har sin egen

ondska.
Religionsvetenskap och framfor aflt teologj- ar komplexa

omrAden fulla av paradoxer och motsagelser sA det iir ddrfor
omojligt att ge en sann bild av hur forskare och olika
religiosa utovare i varlden ser pa ondskans herre e1ler det
ondas ursprung'.
Inom filosofin diskuteras man om det over huvud taget
existerar nAgon ondska och om ondska inte bara d'r

miinnj-skans eget siitt att etikera olika foreteelser p&, for
att ldttare kunna ti-IlrdttalAgga tillvarons forvirrade och

lbfand oforkfarliga skeenden. Andra hiivdar att ondskan

existerar oberoende av oss mann-
iskor, att den sku1le existera i ett universum utan var
nArvaro. I detta aventyr rAder en kombination de tvA
ytterli-gheterna emellan.
Det Ar karaktirernas uppglft att uppticka sanningen om

rellgioners upphov tilt myterna om ondska, att finna dess

gemensamma ndmnare som tagit srg otika uttryck i olika
tider och pa ol-ika platser och mota konsekvenserna av en

sAdan upptickt. Aventyret ar hel-t enkelt ett studium som

gAr ut pA att finna djiivulen.
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ForattpassaiiventyretsramkommerCthulhu-mytenatt
genomgA nAgra smdrre justeringar. I H'P' Lovecrafts mythos
dr cthulhu en oversteprdst frAn en okdnd ras som tagit
plats pA jorden. Han ligger i dvafa nAgonstans pA

havsbotten, ddr han drommer. Hans drdmmar pAverkar
mdnniskor som 5.r speciellt mottagliga for dessa' Genom

dessa drommar paverka cthulhu mdnniskor i en enda riktning;
att fA dom tilI att avguda honom sA att han har ett rike av

undersatar att atervdnda tiIl den dagen han stiger upp ur
havsdjupet. Men dyrkande undersatar dr inte det enda som

behovs utan han kan endast vakna dA stjiirn-
ornas konstellaLi-oner dr i precis placering, nigot som dnnu

inte skett, men som h&Ifer pa att h2inda i detta aventyr.
R'lyeh dr den stad som Cthulhus avkomma byggt At honom pA

havsbottnen, denna avkomma iir mindre kopior av Chtulhu
sjiilv som uppkommit pA ett, for mEnniskan, okdnt s5tt'
Dessa undersAtar fungerar som hans agenter runt om i
vdrlden och uppvisar si-na omdnskliga drag for Cthulhus
mdnskllgadyrkaresAattd.eintetappartronochstadfiister
den.
De som dr mest mottagliga for cthulhus vedervSrdiga drommar

5r miinniskor som har ett specieltt batt.eri for mottaglighet
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sa som djupt religiosa mdnniskor, sinnessjuka och i viss
mAn vetenskaps-
miin och idealistiska pollti-ker'
mdnniskor som leder de andra i
mdnniskan" endast ett verktYg,

Eftersom det dr dessa
vdrlden ar "den vanliga
brdnsle, at cthulhus AtrA
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att regera en nY vdrfd.
Det iir Cthul-hu som genom sina drommar, som i grund och

botten trar samma i-nnehAl1, som tolkats av religi-osa ledare
runtomivdrfden,underolikatiderochgivitupphovtill
olika religioners myLer om ondska' Kdnda uLtolkar av

Chtulhus dr6mmar om en ny vdrldsordning 6r Muhammed, Jesus,

Siddharta Gautama, profeterna Ezekiel och Johannes
(forfattaren titl Uppenbarefseboken) och politiker som

Adolf Hitler och hS.rskare som Karl den store och Konstantin
den Store.

Hr --'T'r-ri.j
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Huvudbudskapet fr&n Cthulhu tilt sj-na m2inskliga undersAtar
handlar om en utsatt rebel.Iedare (cthulhu sjalv) som genom

en tapper kamp mot sin okiinda ledare forvisats frAn sin
ursprungliga plats och fallit genom universum tiIIs han

hamnat pA jorden. Hans dyrkare fAr ldra sig att mdnniskan

dr starkare iin sina kiinslor, kanslor som lurats pA dom sA

att d.e forblir bfinda infor deras egen plats i unj-versrlm'
somupptackt,airunderbarochvidaoverldgsendetn'uvarande
j ordelivet .

HdrkanmandraparallellertillettaVden..alfmdna
satanismens,, axiom att ett infalf tilI handling star over
detmirnskligakiinslolivetochattdetendastArderiktj.gt
starka och ledande personligheLerna som egentligen har en

chans att uppni total lYcka.
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Den krigtna mYstiken

Gnosticism: Inom d.en kristna mystiken, gnosticismen' talas
detomen..Gud,somhdrenkeltkanforklarassomettljus.
I detta ljus rAder harmoni- och evig k5'rl-ek' ErAn detta ljus
fafler en gnista. Denna gnista vi-Il Aterskapa den hdrliga
tillvaro den stammat i-fran. Detta blir ett patetiskt forsok
i aLt Aterskapa hi-mlen, resultatet bl-ir vAr vdr]d' Denna

gnista kallas p6. grekiska for demiurgen, viirldsskaparen' I
Iikhet med Pl-atons ldra iir det materiella for gnostikerna
av ondo och endast anden (som dr en del av den fallna
gnistan) av godo. For att ha en ctrans att Aterkomma till
det hiirliga, evi-ga 1luset mAste miinniskan frigora si-g frAn
det maLeriella, detta sker genom en kliittring uppAt, ldngs



ti-o nivaer, hi-erarkier, d.dr den tionde iir manskligheten och

det sista stadiet dr himlen. Den tionde hierarkin dr mest

ond och forgiingllg och stAr sA l&ngt ifrSn Gud som mollrgt
elfer sA niira didvulen som molligt om man vill'

I Cthufhu mythos: Demiurgen iir vad de gamla kyrkofiiderna
och mystikerna i den kri-stna Lraditionen, baserad pi de

antika liirorna, det samma som chtulhu. sa inom denna tradi-
tion iir djiivuLen det som stAr s& 1&ngt ifrAn Gud som

mojligt och som gor kott for istiillet ande. Denna djlvul iir
cthulhu ell_er som den i gnostlsk tradition kommit att
kallas for,' Demiurgen.

Kyrkan: Kyrkan och den traditionella kristendomen har
genomlevt 1Anga, bittra teologiska strj-der, rorande bland
annat treenigheten och nattvardsldran' Pa 150O-tafet
genomgAr kyrkan en schism som idag har tvA stora
overlevande falanger; katolikerna och protestanterna. vad
som pAgAtt vid de mAnga kYrko-
m6ten, reformationen och religionskrigen dr foga intressant
for detta aventYrs Cthulhu*mYt.
1 denna tradition talar man om den forstskapade iingeln
Lucifer som tillsafltmans med sina iinglakamrater gor uppror
mot Gud och faller fran himlen (72 ti-l1 antalet inklusive
cthulhu s;iilv) . Lucifer tar plats i en annan dj-mension

kaIlat helvetet eller Hades beroende pa vrlken tradition
man Aberopar och styr sedan det religiosa kriget mot hi-m1en

ienkampattbesegradetgoda.Eorattvinnafolkt,ill
sina legioner frestar han miinni-skor tilI synd'
Nar sannlngen i detta aventyr nar Vatikanen kommer dom att
forsoka hindra miinskli-gheten frAn att ta del av sanningen
da kyrkan inte vill forlora sin stiillnrng i viirlden, vilket
den skulle om sanningen om deras religion kom fram'

Den judiska traditionen

En smula lik gnostikernas tio hierakier finns det tio
principer graderade pa en..skafa" kallad Livets trad, dar
Kether star ndrmast "ljuset" och Malkuti-r, vad man kan kalfa
moder lord, stAr ldngst ifrAn.
Den Sudiska mystiken, kabbalah (finns ollka stavningar) iir
en komplex och svAr tradition som det tar flera Ar att
behdrska. vi-ktigt for detta ilventyr dr att veta att det
finns en negatj-v avspegling av Livets trid kalIat QIipoth,
somiirdenondasidan,likthelvetettillhimlenide
kristna traditionen.
Kabbalahn innehAller dessutom en miingd magi och
numerologiska undersokningsmolligheter, sigill och namn pA

dnglar och demoner.

ICthulhumythos:Kabbalahnsvdseniiringetannat:in
drommar och uttolkningar av Cthulhus
drommar. I den beryktade forbjudna boken Lemegethon
Infernalis, vars nuvarliga ursprung iir okdnt, finns en

beskrivning av Lucifer (som ocks& flnns i den judiska
traditionen) . Kopierade delar och manuskript fran denna

bok, vars original sdgs lika begraven i kung Salomos

bibliotek som begravts i en mystlsk sandstorm, har
paralleIler och myter kring Lucifer'
Delar av Lemeg.ethon Infernalis har kopierats av assyrier



for ca. 2000 Ar sedan' En modern omskrivninq av d'eras ord

for ondska, "o* ""dt" 
kommit att bli hebreiska for Cthulhu'

il :H*"len judiska traditionen iir cthulhu chader (ondska)

och d& i det lat;; loppet.ett traditionell namn pa morkrets

prins; Lucifer, iotgo""tjiirnan' Morgonstjdrnan kan sdgas

vara den stjarna- so* f i"""r klarasl' precis som Lucifer

gjorde innan "itt-iii' 
Allts& kan chadel' cthulhu' Lucifer

liren xarlas for morgonst3drnan'

NOTERA: I Dantes Den gudomtiga komed:-i "i?: ::: "t'
dj6.vu1en befinner sig i mitten av en frusen slo'

vilker kan visa ia"".." en uttlokning av cthurhus l:i:: ]
vArlden, n:imlige-n under havet niira Sydpolen' nAgonstans r

Sti}la Havet '

GUDARNAS VREDE

I tidningar, pA nyhetshemsidor och i vetenskapliga magasin

talas det om att vissa avlSgsna stjiirnor radikalt borjat

iindra positi-oner pA himlavalvet ' Vaa detta beror pA vet

ingen med siikern"'t men det finns en def radikala teorier

och spekufationer ' O"" mest vanliga fdrklaringen till detta

fenomen, som tycks totalt ointressant f6r den vanlige

invAnaren p& jorden' ar att t" tY-stjarn::1i-t::tt"ts av en

enorm komet "o* 
iint ett bowlingklot spranger in bland

kdglor och f6'tt andra stjhrnor att radikalt 6ndra position

genom en kedjereaktion' Varf6r astronomer och vetenskapsmiin

blivit overraskade forklaras med att denna komet legat i en

blind vinkel i iotf'affande till jorden octr att den nu

splittrats. Det alla inblandade i'etenskapsmdn framhAller dr

att det inte rAde': nAgon som helst fara for mdnskligheten

och det skamtas att horoskopen inte kommer att iindras pa

grund av detta Aa-i"g"" av stjdrnorna ingAr i en
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stj hrnbild.
ociul-tister och astrologer har en annan

,ra.rrat mdnskligheten om faran med detta'
uppfattninq ocLr

Den vanliga

mdnniskan lYssnar inte'
Vad som egentliqen hiint iir att Azathoth' gudarnas kung'

dndrat pA universum' enligt kunskap som Ar obegriplig for

mdnniskan , f6r ttt 
'Otbtreaa 

sig for Cthulhus Aterkomst'

Dessa tvA demig'att a' bittra fiender ":|-1'::noth 
har

uppmdrksammat krur Cthulhu vdxt sig starkare pA planeten

jorden, en plats som tycks mata hlnom med aldrig sinande

kraft. Enkelt totttfatai Azathoth : ande' Cthulhu = k6tt'

Kampen mellan a'"ii"tf' och Cthultru 5r oviss fdr mdnniskan

men iir laelt enkelt en klassisk strid mellan en stark kung"

Azathoth o"n "t-ipp"ii"Ottt' 
Ctlrulhu som i detta fall iir

mycket svagare' Cthulhus t:PP-

ror mot Azathoth iir valdigt 1ik den som beskrivits om

demiurgen i- g"o"tiska liiran' Niir stjiirnorna dr riitt kommer

Cthulhu att resa sig upp ur havet i ett tidigare stadium 6'n

viintat och han kommer att vara fdrsvagad och sArbar for

Azathoth'" *o'Ofto**andon som skickats genom dimensioner for

att r6ja den gamle rebellen ur viigen' Det dr med andra ord:

Domedagen som st&r for dorret' *u'-inte som den forklarats i

profetior -

CLhulhu har mdrkt
kosmiska balansen'

av en storning den senaste tiden i den

I drdmmarna intensi-fi-erar han sin



pAverkan pA mdnskligheten for att oka sin kraft sA att han
kan vara beredda pA det stundande kriget. Cthufhu kallar
sina nya arm6er trlf den slutliga striden; Den tionde
hierarki-n. Nu medan Cthufhu sakta vaknar ur sin sfummer
stAr miinskligheten infor sin underg&ng. Det finns bara en
liten hake som vare sig cthulhu e1ler Azathoth raknat med;

Spelgruppen.

HYPERSCIENCE

Hyperscience, hypervetenskap, kan lite enkelt sagas vara
di-mensionsforskning eller forskning om parallefla vdrldar.
Denna relati-vt unga vetenskap iir inte etablerad i a1la
akademiska korridorer och be-
traktas qenom tvivelaktiga 1i-nser bland mAnga etablerade
forskare. Dess tankar och fifosofi dr nAgot som tilltalar
moderna magiker och utovare av magi. Huvudsyftet med att
anviinda hypervetenskap i detta aventyr har sin grund i
tanken pA para11el1t existerande vErldar och traflken
me11an dessa. Vare si-g dventyrsskaparna eIler spelarna
eller n&gon annan kan egentligen veta vilken som ar
spelarnas rj-ktiga vdrld.
Ddrfor kan det de upplever under spelets gAng vara lika
verkligt som drom. Varfor detta over huvud taget uppstAtt
anses av mAnga forskare pA omrAdet ha att gora med nAgon
oerhord hiindelse i nAgon av viirldarna. Den teori spelarna
kommer att stota p& kan sammanfattas sA har,' Materia bestAr
av atomer.
Atomer snurrar med oIi-ka hastighet och uppriitthAller o1j-ka
materiamateri-als fasthet el-1er om man s& vrll densitet. Niir
miinniskan 1945 tar befdfet over atomerna och anviinder dom

som ett vapen uppstAr en reva i dimensionerna vilket gor
att "materia och tidssopor" ftodar fritt men aven entlteter
om de sA vr1I.
Det dr detta som ar ett av liventyrets stora fr&qetecken.
Denna reva i tj-d-materiakontinumet har uppstAtt i Sutton,
USA av n&gon anledning och gor denna plats til-l den mest
effektiva att vdcka Cthulhu PA.
Det finns en para1Ie11 til-I hdr ndmligen; de tio
sefiroterna pA Livets trdd sdgs vara alltings byggstenar.
Det talas dock om en e1fte, Daath, som enkelt beskriv som

en svart tunnel som leder mefl-an Livets triid och Qlipoth,
dess baksida, dAr alla de dAliga sakerna finns, sefiroter
som Li}lth och Gamaliel; i tradition, onda eniteter. Det dr
dA rimJ-j-gt att anta att sjdlva denna reva lir det Cthulhu
vantat pA och att han, nirr han vaknar, kan skeppa in
forstdrkningar frAn andra dimensioner for att hilmnas pA

Azathoth. Aven om Azathoth omtalas som den mdktlgaste
varelsen i unj-versum iir det rimligt att anta att han inte
kan existera i- tid och rum p& samma siitt som Cthulhu och

diirfor ar hans styrka ddr begrdnsad.
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Cthulhu iir pA vdg att gdra sitt i-ntrdde i virlden. For
detta kriivs i-nte bara raitt stjdrnkonsLellationer utan vissa
verktyg. Han har valt spelarna som si-na verktyg. Sedan
urmi-nnestider har det funnits o1lka tolkningar pa jordens
undergAng men vad som avses dr Cthulhus Aterkomst. Hans
Aterkomst dr inget en mentalt frisk miinniska kan onska sig
men det dr inte iheller jordens utplAnande utan en ny era
som stundar ddr endast mdnniskor som spelar i hans J-ag har
en chans att overleva i den nya ordningen.
Detta aventyr handlar om en grupp mdnnlskor som genom vlssa
hd.ndelser i deras tidigare liv valts ut att bli gruppen som
slutglitigt oppnar helvetets portar. Men som brukl-igt iir i
H.P. Lovecrafts anda 5r saker och ti-ng lnte svart och vj-tt,
gott och ont utan total-t kaos och forvirri-ng. Hela
dventyret gAr ut pA att spelarna skal1 skaffa slg en
forstAelse om vad det dr som hA11er pA att hdnda. Dett.a gor
de genom extensiv undersokning och uppdagande av
fruktansvS.rda hemligheler. Iil-I slut tvingas de fatta ett
beslut.
Det st&r mellan deras vdlbefinnande el1er jordens
undergAng, el1er?

Det finns sju karaktdrer fS.rdigskrj-vna tiI1 detta dventyr.
Aventyret 5.r berdknat for 4 - 5 personer. De karaktiirer som
inte fAr nAgon spelare bl-ir viktiga slp.'s. Dessa kan fora
fram handlingen dA gruppen fastnar eller bli laimp1J-ga offer
ndr nAgot farligt hdnder si att gruppen kan kdnna a11varet.
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Det ar en so71g sommardaq i detta Tiffa flskaresanhdTle pA

USA's ostkust. Stofta famiTjefadrar pyssJar om sina $.,i :-r.,r-;J.1i :.:l' ,
.11 ii 1 ,r. ei).,: 1:'1' -:
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srni pittoreska gator och Leker vattenkrig och fy7ler hela ,r'

omrAdet och speJar sin truddelutt.
Likt ett kavafferihorns stot infeder denna truddelutt ett , l' ;: l: ..:,,: ,,1 | 

"gTasssuget anfaLT av skrlkande barn. ForiiTdrar kivar med . .

sina barn innan de skiinker dom nigra sTantar ::.;: ..- . ',- ,.,
En av de uppmiirksamma fadrarna uppti:icker att Richie RoLand, .

d.en vanfige qTassforsaTjaren, ersatts av en vacker unq ,,,,., ,*'" ,.':,
kvinna i J-ingt svart hir. PA grund av hennes vackra yttre "ll ,;i." ' :l : ,l .,-

glonmer de Tustfyffda fliderna pA industrisemester bort den .. ., ri l..,; . . :l .

l6nqe ganglige herren som kommer gAende TAngs gatan med ett
barn i varsin hand. De tvA sm| gossarna verkar vara
tviTTinqar. En moder som just dumpat daqens sopor forundrar
siq, frdn sin pos):tion pA garageuppfarten, hur dessa tvd
gassar kan overfeva hettan under sina tjocka, stickade
mossor.

I detta kvarter Tigger en gammal rivningskAk. f dess kiiffare
pdgdr just nu en av de mest oheliga rituafer manniskan
kanner ti17. Atta personer har samfats hiir for att ti77bed1a
den ende sanne quden.
Pe de fuktiga teqeTvdgqarna finns bisarra tecken ritade i
bfod. Svarta fakan vajar i den svafa brisen frd.n det
niirliqgande havet. Av nAgon anledning droppar havsvatten
frAn vAqgarna.
Dessa sju personer stAr 76ngt lfrAn semsterveckornas eufori,
just nu utkdmpar de var sitt moraLiskt krig och inte ens
varLdens heTa Jycka kan findra deras plAgor. Kusliga psalmer
Tjuder ur desperata strupar, forbjudna boner recitetas ur
dinmiqa minnen. Afl-t ar koncentrerat pA den gronsvarta
statyett som stdr pd ett improviserat aLtare byggt av qamla
ofbackar.

Utanfor fortsatter glasforsdTjningen. I4annen med tvffingarna
passerar den senseuTla glass-forsiiTjerskan. Han nickar ett
tecken tilT henne, hon nickar ti77baka. Mannen fortsatter
Teda upp tviT)ingarna mot huseL. Kvinnan uppmannar barnen
att 6ta sA mycket glass de orkar vilket forbrylTar den
uppmarksamme fadern. Kvinnan Tamnar sin glassbif och borjar
gd mot huset.
Mannen med tviTlingarna smeker sakta av de tvA
luvorna. Dd:r under syns tvd: forvuxna pannor.
TvlTTinqarnas ogon borjar Tysa av koncentration
som kvinnan drar fram tvA vaTskotta .45:or.

tj ocka

samtidigt
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De qd,r upp emot huset, det verkar som tvifTinqarnas
teTepattska styrka oppnar ytterdorren trots att den dr
TiLf d.enna bisarra kvarttet sfuter sig tte miin i svarta
kappor, alLa biir de M1 6 automatgevdr.

Oron sprider siq i den fuktiqa kd.Tfaren. NAqon ijr i huset!

!-r,.. lirl..i..i ...:.; . ii.. n::.:::,J,,,, ; :: :; rij i.) !l-"r*..:1'::*:r1
. t .;.r...-;i . (;....1; .i.



De exstatiska kultisterna rycks ur s1n trans.
De finner sig omfamnade av forvirrinq och skuldkbnsLor.
PTdgan blir inte TAngwarig nar den gainqTige mannen och hans
qrupp kommer ner tiff dom och oppnar e7d. Systematiskt
avrattas kul,tisterna .

Den vackra kvlnnan sfiter taq i en ung hippiefJickas
svalande hAr och stoppar in sln ena .45:a t hennes mun.
Ledaren for kuLtisterna borjar gr6.ta i sorg nar han ser hur
hans iiTskande brodrar och systrar faLTer doda tiLf marken.
Sex ku-Ztister skjuts ihjel kaJJbTodigt. Ledaren stAr kvar.
Var br nunmer eLca?
En av kultisterna har Tyckats qomma slq och sitter dar nu
tyst och sorqsen och ser sitt -Zivsverk gA i bitar. Den T|nge
giingTiqe mannen gdr fram tifT kuftisternas fedare. Han
oppnar sin kaftan och bfottar tvA korsade axefhofster och
ett vacker krucifix. TvA av hans medarbetare qrabbar tag i
kultens ledare och tvinqar honom pd kna. Kyrkans man pTockar
fram en Titen fLaska med vigvatten. Sakta Taser han
kuLtfedarens sista smorjeTse pA vdlartikulerad Latln innan
den nu bTodffiickiga skonheten sparkar ner honom pi mage,
trycker ner hans huvud med ena foten och satter tvA skott
genom hans hjdrna.
"Ta med fiken, syster", sager den kyrkTige ledaren "Och
brann a77t!
En kvart senare stdr qruppen framfor husets veranda p6. rad,
seqervissa och stoLta. Kardinaf Passionate l"lonasterio
plockar fram en zippo-tiindare som han kvLckt tartder och
kastar over axeJn.
Det tar inte TAng tid forr|n huset fattar efd bakom dom.

CITY OF ARKHAM
3rd NOVEI"IBER - THREE DAYS TO IIALLOV{EEN

Omrddet kring ltliskatonic tJniversity genornsyras av rena
karneval-sstdmningen. Det iir snart AlTa heTgons dag och dd eir I

Arkham staden man vi77 vara i. Utkladda studenter rusar
f6rbi en grupp flickor pi viig not en foreliisning. Ldngre
bort strdcker siq Arkhams gotiska skyskrapor mot skyn och
skdnker boutiquernas HaTLoween-drive en passande skugga.
LLnga rader av taxibiTar trdngs och tutar At de rika, vackra
miinniskorna so$t bestiimt sig for att shoppa a77t det
nodvdndiga tiTf sina exklusiva bjudningar. UteTiggare
passeras och fd skdnker dessa oTyckTiga sjdTar en extra
tanke i denna hetsiga affdrsrush. En grupp
frdsTning.sso-Zdater skdnker de passerande en reTigios
eftertanke genofi sLng och spe7. Men inte al-la trivs i denna
uppviglade spokstdmning, det finns de som inte behover vigla
upp n{gon spokTikstiimning over huvud taget, det finns de som
finner verkTigheten tiTTriickTigt skriimmande.
En av dessa personer dr teoTogistuderande l"Iaxie Klein som
just nu rusar fram Tiings High Lanes folktiita trottoar och
skriker dt foU<; "FTytta er f6r satan! undan! Elytta!".
Han banar vdg genom foTkhavet som en iTsken totped. En
gammaT kvinna faTler tiLT marken i ett hav av varort ett
ungt vackert kdrlekspar son hAl-Ler hand kastas 6t varsitt
heLl ner l"Iaxie Kfein bryter deras gemenskapt en man och tvA
kvinnor som oroTigt tittar sig omkring ser l"Iaxie KTein
passera sorn ett gaTet qodstdg. Han efterTdmnar sig en opeta
av upprorda skrik.
Hans ork borjar sina och han tar in pi ett stort kopcentra.



Efter ett tag bLir han stiende framfor en staty. Mdnniskor
tittar pe honom, vjssa hdffer avstAndet medan andra narmar
siq. Sdkerhetsvakter sammanstrAfar. I,Iaxie Kfein drar fram en
kromad .45:a och faddar den. Han pekar vapnet mot
hafvcirke)-n av meinniskor som samlats kring honom, "Undan!
Undan for hefvete ! "
Vakterna f6rs6ker lugna honom men det tjdnar
7er och setter mynnigen tilf sin tinning,
Han 7er och seger; "Dags att betal-a tiLTbaks

inget tilf. Han

djiivulen !". Ett
skott breinner av och Maxie Kfein faffer
bakdt i fonteinen i ett fint, rott moln av bJ-od. Fofk skriker
och grAter runt omkring.

CTI]RWEN STREET
I.ATER THAT MORNING...

Pd Curwen Street Tigger doktor Harrod Cravens privata
psykiaktriska klinik. Kl-inken Tigger pE 28:de vdningen i
Scoszcek-Tower. Utanfor det enorma panormafonstret syns St.
Thomas-katedraTens enorma kyrktorn och bakom den gToder en
svag forniddagssoT sofi verkar f6.rgar aLLt r6tt. I detta
exkfusiva kontor finns ett vackert skrivbord ach bakom det
pA vdggen hdnger diptom frin Harvard, Oxford och l,Iiskatonic
University- SamtTiga dr utdelade ti77 doktor Harrod Craven.
Framfor skrivbordet finns dtta bekv6.ma Tiider fotoTjer. Ni
och tvA (Alt. tre) andra patienter sitter hdr och vdntar pd
den gode doktorn, a77a perpTexa infor det faktumet att ni dr
kaTlade ti77 gruppterapi. Efter ett taq kTiver doktorn in
med en hog journaler under ena arfien. Han hd.Tsar artigit pE
de niirvarande innan han setter sig bakom skrivbordet och gor
ndgra anteckningar i en fiTofax. Han tittar upp och l-er och
ringer p6. internteTefonen; "Justine, ta in Tite kaffe och
hdLsa sedan a77a att jag dr oantrdffbar de niirmaste tvd
timmarna. "
En vacker sekreterare i 25-Ars iLdern i kliinning och
gTasogon kommer in efter ett tag och pTacerar en bricka med
kaffe och tiTTbehor vid ett bord ndra ett av de stora
fonstrena. Hon 7er varmt och forsvinner sedan ut. Ndr de som
vi77 tiLLskansat sig Tdckerheterna frdn brickan sdger doktor
Craven; "Jaha dA saknar vi bara mr. K7ein."
Ni vdntar ett tag sedan sdger doktorn; "Det ser ut som vi
fdr fortsdtta utan honom- Det var ju trekigt."
Han fortsd"tter; "Ja, ni kdnner a77a mig. Jag har samTat er
hdr for ett samtal jag tror kan beTysa viktiga
beroringspunkter vad det gd77er era dkommor. Vi kan borja
presentera oss for varandra."
Doktorn borjar sedan att stdfLa frdgor tiTl spelarnat han iir
forsiktig och kdnsl-ig, han vil-L inte rora upp nlgot
obehagTigt utan Tdter alTa tala sA mycket som mojTigt. Han
beror drommarna och kommer med trygga psykiatriska Tosningar
a77t eftersom speTarna och de andra 76gger fram sina prob-
Lem.

Efter terapin bTir rummet tyst. Vissa snyftar, andra sitter
som forstenad av skrdck. Doktor Craven;
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"Vi har hort mycket idag och det har varit tufft, men jag
tycker miq ocksA finna vissa positiva ting och ser garna att.
vi trdffas igen pd mindag iqen. " (Det dr fredag i :.

aventyret. ) :

Han tar adjo av terapigruppen vid dorren och ger dom
uppmuntrande kommentarer. Vdf ute ur hans kontor befinner
sig delar av terapigruppen hos sekreteraren. Justine sitter
bakom sitt skrivbord och ser skdrrad ut. Tve krininaTpoTiser
vd.ntar pd doktor Craven.

TILL SL: Det dr viktigt att Sl,. fAr gruppen att. kd.nna sig
nd.ra varandra. Vj-ktigt att tdnka pA iir ocksA att fortydliga
de eventuella likheter som finns hos respektiv patient.
KaraktSren/SlP'n Victor Chalfont kdnner igen den ene
kriminal-aren som nyss borjat pA han distrikt en viss Dave
Richards. Hur som hel-st fAr de reda pA att Max Klein skjuti-t
sig sjiilv tidigare pA dagen inne p& Crystal Palace-
k6pcentra.
Det Ar viktigt att Sl,. verklj-gen fortydligar hur vi-ktig Max
Klein k5.nns. Med tanke pA att han egentligen skuIle ingA i
terapigruppen men har skjutit sig ist5.11et 5r ganska
ororande.

ERENCH HILL STREET
O1.07pn

LOBBYN: I"laxie KLein bodde pd Arkhams Lower East Side,
Arkhams mindre vdTsk6tta kvarter. Hdr finns 12- vdningar
hoga hyreshus i rott tege7, tegeT som svartnat under ett
stdndigt niirvarande tdcke av gifter som kommer frAn de
ndrTiggande fabrikerna och bruken. Lite varstans finns
inhdgnade byggnadspTatser. Tidningar och sopor bl|ser
omkring i vinden.
I"Iaxie Kleins bostad Tigger i ett av al-La dessa hoghusen. I
lobbyn til-7 hans byggnad sitter en tjock man med vitt l-inne
med en kraftig hdrvdxt pA sina breda axTarna, bakom en byrA
med honsndt som skydd. Han stirrar pE en TV-skdrm ddr ndgon
ointressant wrestLing-match pdgAr.

Paulie, The Landlord
Paulie, hyresvdrden iir en otrevlJ-g och penninglysten
girigbuk som kommer att kiifta till- det tifls Victor Chalfont
visar si-n polislegi-timation e11er de lyckas muta honom med
ett lyckat Bargain- och East Talk-
s1ag.

KORRIDOREN: En rostig hiss -l.eder upp ti77 sjunde vlningen
ddr I,Iax Klein hade sin bostad. Korridoren pd sjunde viningen
har ett goTv som dr tdckt av en viiTdigt i77a dtgingen
pTastmatta. En trappa leder bdde upp och ner en bit bort och
i ena dndan av korridoren finns en brandtrappa ddr en tjock,
gammaT muTattkvinna st{r och roker och i andra dndan finns
ett fonster med en pappskiva och en f7dkt. Nedanfor detta
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fonster kan man hora katter breka och skramfa bfand
sopptunnor.
7238 - I,laxie Kfeins bostad. Arkham PoTice Department har
pTomberat dorren med de karatarlstlska remsorna 1 guTt och

LAGENHET 7238 (IIALL) z Man mots av en vederviirdig stank frAn
avToppet i toaTetten och sopor och ruttnad disk i koket. Hiir
dr det mork. Vid hatthyTTan hdnger en dyr Timberfand-jacka i
blett och pd en heingare syns en elegant herrkappa frAn Ralph
Lauren.Under ytterkTiiderna finns en hog med skor av ol-ika
modell-er. En dorr tiTf viinster stAr pA gTiint och verkar Leda
in i den ilfaLuktande toafetten.
Ljudet frAn en flekt hors. Ljudet 6.r ndgot skorrande och
a+r2.,1 i -rLL9 o.

LAGENHET 7238 (TOALETT): ToaLetten dr smutsig och har ett
fett Tager av hdr, gammaT tvAL och damm pA det smutsiqa
kakelqolwet. Hdr finns en dusch bakom ett snuskiqt
duschdraperl. Badrums-
skd.pet och dess spegeT dr smutsiga men rena hyqienexempTet
om man jdmfor med vasken som verkar ha intorkad tandkriim
frdn Reagan-eran och en po7 med vatten som lnte verkar vilja

Det porlar hefa tlden frdn toafettanken.

TILL SL: Ett Spot Hidden-s1ag renderar spelaren tvA
upptdckter. I badrumsskApet finns en rad somn-
tabl-etter och antidepressiva medeI. I toalettanken finns en
ihoptejpad plastpAse. Niir denna avliigsnas borjar vattnet atl:
rinna normalt. PAsen j-nnehAll-er en gummisnodd, en spruta i
rostfrittstaf, ett paket med kanyler, en flaska
sjukhussprit, en matsked och en mindre, ihoptejpad plastp&se
med ett vitt, ihopklumpat pulver. Pulvret dr gj-vetvis
heroin. Slutsatserna vAra hjiiltar kan dra frAn detta ar att
doktor Craven medicinerat Klein pA samma siitt som han
medicinerat resten av terapigruppen och att Klein forsokt
att medicinera sig sjiilv med, eller?

LAGENHET 7238 (VARDAGSRUM): Vardagsrummet dr jnte si ofikt
en vanTig 70-tafists vardags-
rum. Hdr finns TAnga rader av CD-skivor med varje drs
storsta artister afLt frin Nirvana til-L Wu-Tang Cfan, frAn
Soundgarden tifl Eternaf. Pd viiggarna henger fiTmpTanscher
fr|n The Crow, Reservoir Doqs och Shaft. Trots att Klein
bott i de siimre kvarteren har han haft rdd t177 en
widescreen-TV en DVD-speTare och en dyr stereo. Hiir finns
ett TAgt gTasbord. Pe det st|r en nestan tom fl-aska rodvin.
Hdr Tigger ndgra kursbocker i judastik och ett A4-b7ock. Hdr
finns ett sondersTaget vinqTas, utspi7lt, intorkat vin och
ett viil-digt i77a behandfat nunrner av Arkham Post (Hand-out
2).
Fonsterraden dr n|stan heft tdckt av nerdraqna perslenner. I
fonsterkarmarna st|r nAgra halvt doda grona vaxter. Det
keinns Tite kusfiqt att rora sig i en Tdgenhet med sA mAnqa
personTiqa saker. Det verkar som det fortfarande bor nAqon
hdr, den som fdmnat Tiigenheten for evigt verkar ha gjort det
mot sin vi7ja. Ti77 vanster Tigqer koket och tiLf hoger
sovrufimet.
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LAGENHET 't238: (KoKET): Det stinker vdmjeligt frAn den
ruttnande disken med dess mogTiga vattenyta. Det stinker av
sopor under diskbiinken. Det dr nAgot svaTare hdr inne.
Kokets enda fonster som Teder mot brandtrappan 6r ndgot
oppet. Ddr utanfor finns tre majaplantor td.ckta med p7ast.
Hdr hors fTdktens oregelbundna ljud starkare. Vaxduken pd
koksbordet vittnar om en Titen fascination av kitch. Pi
detta bord stir en halvdten portion fJingor med mjolk. Ett
fint Tager damm tdcker mjoTken.

TII,L Sl,: Ett Spot Hidden-slag renderar den ene hjdlten en
upptdckt. I koksfldkten 1i-gger en inplastad samling papper.
Mappen innehAller standard ockult parafernalia, som
exempelvis nedtecknecknade evokeringar och invokeringar samt
en sida med text, skriven pA ett okdnt sprAk. Efter denna
mapp avldgsnats susar fldkten normalt igen.

f,AenmuEt 7238: (SOVRUMMET) : Persiennerna iir neddragna men
sTdpper in Tite bldaktigt ljus som lyser upp dammet. H6.r
finns en dubbeLsiing som ser mjuk och behaglig ut. Svarta
sdngkTdder i siden ligger hulLer om bul-ler til-lsarunans med
ett par TjusbTd pyjanmasbyxor. Vid f6nstret finns ett
skrivbord. PE skrivbordet finns vanTiga atiraTjer samt en
PC. PA skrivbordet Tigger ett ihopknycklat brev i ett kuvert
(Hand-out 1).
P3. golvet finns mer e7l-er mindre en helteckningsmatta av
bocker och papper. I"Il.nga av bockerna 6.r skonlitterl.ra sci-
ence-fiction-bocker och puTp fiction-deckare. Pe
nattduksbordet Tigger en Titen anteckningsbok kTedd i rod
fiTt (Hand-out 3''*6ch 4 a,b,c,d,e) och pd goTvet bLand a77a
bdcker finns en dros bocker ddribland Titteratur forfattad
av John Dee, ATeister Crowfey, Kenneth Grant, I"ladame
Blavatsky, Gurdjieff oeh Ouspensky. Hdr finns dven
Titteratur som In The Track of Time av Ph. D. Szandor Kemp
och Between Worlds av Ph. D. Elisabeth Law. De tvl. verkar
handla om en reTativt ny vetenskap kaTlad hyperscience.
(Hand-out 8,9) .
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MISI(ATONIC UNfl/ERS ITY
03.45pn

CAMPUS: tlniversitetsomrl.det dr s6. mycket Neur EngTand man kan
konma. De anrika byggnaderna, den ena mer auktoritdr iin den
andra, tornar upp sig kring det frodiga grdset och de
l-ov7osa, kusTiga trddungarna. Det verkar finnas obegriinsat
mdnga studenter som rusar fram och tiTTbaka meL7an
byggnaderna i trendiga kTiider, bdrandes pd rycksdckar och
bocker. En bTondin blir jagad av tre fulTa studenter, a17a
tre utklddda ti71 mordaren i Scream-filmerna.
TvA kiTlar, utkliidda ti17 Dracula, passerar under en av de
gamla gaslyktorna som nu har elektriskt Tjus och sdger hur
coolt omrddet ser ut med sina pumpa-7ampor.
(Om BelTa Steinmetz dr med kan hon knappt gd tio meter utan
att n{gon hdlsar pA henne, bjuder henne pA nigon fest, ber



henne funcha efler komma pd nd.gon niddag. )

THE LIBRARY: Miskatonic UniversiteLets bibTiotek, kanske en
av veirfdens storsta boksamlinqar. Byggnaden iiri rott teqeT
och har fonster fiknande n|gon gammaT katedraT. En bred
trappa feder in i detta enorma krd.ksfott av kunskap.
Viil inne slds ni av att det iir sd modernt. OveraLJ-t verkar
det finnas datorer och b|de personaT och inredning verkar
vd.Tdigt professioneTl och manag:ement-inriktad. Hundratafs
studenter brottas med tentadngest och boksokning'ar vart ein
man drar fram. Under er promenad qenom detta kunskapens
tempel passerar ni ett rum som bevakas av tv6. beviipnade
sakerhetsvakter. Det finns ingen dorr ti17 rummet men det
rdder hog varning for att utLosa afarm. Inne i rummet finns
en monter och i den, rummets enda bok; The Necronomicon som
fr|n speTarnas posltion mer ser ut som en stor/ ut-
torkad bibeTn inbunden i svart Lader.
SpeLarna finner ett Tesrum med en dator hogt upp 1 bygqnaden
med god utbLick over universjtets-
omrAdet.

TILL SL: Varje person i sdflskapet fAr ett Library Search-
slag. Varle lyckat slag renderar dom viktrgt informatlon. De
finner Hand-out 5,6,J. Viktigt dr att SL. pA ett snyggt och
subtilt sdtt belyser att Frankie Fosanova, den ende
overlevande frAn Sutton -69, sitter inspiirrad pA Arkham
Sanatorirrm.

^; Jl tl

Pd vAg mot mentaTsjukhuset borjar en kraftiq Aska Tjunqa
over Arkham och ett vel-dsamt regn oser ner.
Spelarna ser hur Arkhams invdnare tar sig fram pA
trottoarerna under ett fdcliande tak av paraplyer,
De bredflTiga viiqarnas trafik maskar sig sakta fram.
Spelarna fdr niistan en kensfa av att al-ft ror sig i sTow
motion dA de kdnner en kusf iq underqdngskiinsl-a. Som om ndgot
fasansfuLLt iir pA viig att hdnda.
FoTkmassorna och det skrdckinjagande viidret skiinker fiirden
upp rnot Arkham Sanatorium en apokaTlptisk stdmning.

ARKHAM SANATOR]UM
THE WORLD,S MADEST HOUSE

07.59pm

UPPFARTEN OCH PARKERINGEN: Bakom hoga vittrande kafkmurar
furar en stor park planterad for att skdnka patienterna ro/
nu verkar den mest ha motsatt effekt. Den fifl-a sjon pA
omrddet .ser ut som ett svartt odesmdttat hef . De svarta,
efektriska grinderna gJider upp och bfottar denna borg av
gaTenskap i afl sin bisarra hbrTiqhet. De spetisga tornen
och tinnarna, de gamTa fonsterna och den viiTdigt teatraJ-iska
fasaden drar tankarna tiLl Hitchcock efLer Tim
Burton.Grusparkeringen dr pTacerad framfor mentaTslukhuset.
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ENTREN: VdL inne sJ.ds speiarna av en skarp stank frAn
desinfektionsmedeT. Bakom en enorm disk sitter en blond,
storbystad sjukskoterska som ser ut som en pastisch pA en
Playboy-brud. Hon tar emot gruppen med ett Teende. Hon
ringer pA internteTefonen och efter ett tag kommer en TAng
och mag'er lSkare ut ur en av de stora, ekande korridorerna.
Han har grAtt, vilt hdr och smala Tiippar.
Han 96.r fram ti77 s6.77skapet och presenterar sig som doktor
ReinhoTd, instut ionschef .

TILL SL: Doktor Reinhold forklarar att besokstiden 6.r over
och at.t de fAr komma til-l-baka nAgon annan gang. Vi-ctor
Chalfont kan ge ett vlnnande motargument med sin
polislegitimation. Ndr de berdttar vem de vj-l-l besdka f&r
den den inbjudande sjukskoterskan ett skriickslaget
ansiktsuttryck. Doktor Reinhold
ser p16tsligt v;ildigt nervos ut.

Doktor ReinhoLd g|r fram ti77 en hiss och tar fram ett
magnetkort. Han s76.r in en kod och hi.ssen oppnar sina
dorrar. Iljssen tar ner sdTTskapet ti77 en fuktig
tegelkorridor. Korridoren leder til-7 an-staTtens mest
vSTbevakade omride.

MAXIMUM SECURITY WARD: Tvd tjocka vakter i khakiskjortor
kastar undan sin take-out food ndr de fAr besok. Hdr ser det
stokigt ut. En kal-ender med en bTondin pi en strand och
sporten pd TV:n vittnar om att hit kommer fA kvinnor.
Bakom dom finns en enorn/ gron stdTport. Doktorn taTar med
vakterna. Efter ett tag fAr a77a i sdTTskapet ett formul-iir
de miste fy77a i. Under tiden ber doktorn att samtTiga
besokare tar av sig kTockor, smycken, skonsoren, skiirp,
eventueTLa hLrndlar och piercingsfiycken; att de overlzimnar
a77a pennor, pennknivar, nyckTar och andra Tosa forem|l.
Doktorn tittar nervost pA den ena vakten som svarar med ett
Tika nervost uttryck. Den andre vakten backar och g3.r mot
ett skip med hageTbossor som han sakta Tdser upp.

Doktor ReinhoTd och den ene vakkten gdr fram med varsitt
magnetkort. De knappar in en kod. I,Ied ett pysande gTider den
grona sti.Tporten upp och avsTojar dnnu en tegeTkorridor med
en s-7.ut . PA var sida av korridoren f inns fem tjocka
pansardorrar. De fortsd.tter nervost in och stannar framfor
dorr nummer t7'.

CELI 7 : Vakten och ldkaren kliver in forst och l-iimnar
sS.Tlskapet ensamt i denna kusTiga korridor.
Efter ett tag kommer de ut bleka och Tite till-ruffsade.
Innan dorren stiings h6r de ett vdsande ddr in-
ifrdn. De l6ser upp och seger att de veintar utanfdr.
CeL7en dr Titen och mork och saknar fonster. Vdggarna och
taket 6.r madrasserade. Hdr finns en rod pLastsdng utan
Tostagbara deTar och utan skarpa kanter. PA en stoL, i samma
stiL som sengent sitter en mager man med rakat huvud och
spetsiga oron och med de mest vansinniga, stirrande ogon
spelarna nigonsin sett. Bara blotta anblicken av Frankie
Fosanova ger dem kal-7a kArar. Han 5r barfota och klddd i en
morkbll, sTiten overa77. Han bdr tvlngstroja och hans fotter
dr fastlista med steTa std.nger.

iii



Vid nairmare anblick ser spefarna att hefa hans ansikte och
hans hiinder och fotter har arr efter djupa knivskador. Arren
forestd.ffer kors, hafvm6.nar och Davidsstjzirnor.

TILL SL: Det ilr dags for SL. att dra fram slna Oscars-
talanger. A1-t spefa Frankie Fosanova kan fA iiventyrets
kusliga anda att stiga en oktav. Fosanova stj-rrar galet mest
hela tlden och hans mun dr halv- oppen. HAN VERKAR XaNNa
IGEN BELLA, CORNELIA OCH GABRIEL.

Erank Fosanova

Frank, den gamle arkitektstuderande/ ar en mycket sjuk man
som dedikerat sina unga Ar ti11 Cthul-hu och hans stundande
rike. Efter att han bevi-ttnat utplAnj-ngen av sina 7 n;irmaste
vilnner blev han inte bara fylJ-d med sorg och fortvivlan utan
aven en personlig krls dA han sett hel-a sin vdrldsbild
rdmna. Di han sett kyrkans behandling av hans brodrar och
systrar forstod han att han spelat i fe1 1ag. Hans stora
skrdck ligger i att b1i domd ti11 ett evigt helvete nekad
Guds nAd, diirfor dgnar han hela sin vakna tid at bot och
biittri-ng diir av Iemliistnlngen av hans kropp.

TILL SL: FOSANOVAS BERATTELSE: FranK beriittar hur han afftid
kdnt att han varit amnad et negot specieTlt. Han dromde
redan som Titen om att bfi priist dA hans tre fAtsasvanner
Bef7a, GabrieJ och CorneLia sa dt honom att det var det dnda
rdtta. Men sedan fann han en fascination for att bygga
saker. Han skuffe bLi arkitekt och en dag uppfora nAgot
viktigt. Sommaren 69/ veckorna efter han fAtt
inkaTLelseorder, gick han under jorden. Han hade redan dd
terroriserats av fruktansvarda drommar som pA ett kusTigt
sdtt dndd tiLl-taLade honom. I dronmarna samtalade han med en
7Ang, giingTig man i svart kaftan som sade att han begdtt en
synd dd. han wdnt bort frAn Guds ansikte men att det fanns en
chans att 6teruppriitta ordningen. Han skuTLe iintligen fd fov
att rita den specieTTa byggnand han dromt om. Denna person
tafade om for Frankie att denna byggnad skuffe fA
pyramidernas storhet att se ut som klumplga kTotsar.

Men forst var han tvunqen att beqe sig ti77 Sutton och sfuta
samman ned sju utvaLda. Denna qrupp skul-le inreda ett tempeJ
och genomfora en rituaf som skul-l-e gora slut pd mdnniskans
forfaTT som kommit att perverteras av droger, sex och krlg.
Han berdttar vidare hur denna rituaL kom att avbrytas av
Guds miin och att dessa saTiga korsfarare riiddat viirLden frAn
en saker underg|ng. Det var Guds viTja att Frankle overlevde
Sutton-mas.sakern sA att han kan fora vidare budskaoet tiff
de efterTevande, ndmligen spelgruppen.

Han fortsdtter att berAtta hur de drommar cie nu drommer inte
iir nAgot dn Satans uppenbarel-ser. Att den f aTfne iingeln
ChadeL eLier den iTsket brinnande morgonstjiirnan Lucifer,
valt ut dom som Harmageddons sju vredesengTar. Att de ar den
l6.qsta av afTa iingTahierakier och att Chadef efLer som hans
sanna namn egentllgen dr CthuThu, vaLt sln arrn6 ur Den
Tionde Hierarkin.
Han beriittar vidare att det flnns de som vet sanningen/ de
som kan visa dom, deras drommars sanna natur/ de som kan
visa dom ondskans sanna ansikte och pA si satt viind,a dom
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ifrdn det- Detta var en wdg han bTev erbjuden qenom sina
egna studier men fann denna vaigen ut, som djiivuTens gift,
for n6.r han var som mest insyTtad var Gud djdvuTen och
djdvuTen Gud; denna rdddning finns hemTigt bevarad hos New
OrTeans trdskfoTk, voodoo-utovarnas specieJla ritual som
kaLlas f6r Witchwalkin'. "Se den Tioende Hierarkins sanna
fdrdomel-se i New Orleans innan det dr for sent ! "

i
"".Jt"\'
*JV&, ll / c

I --I ^..r

t{
. r*l :..:l ., :. ,. .. ..
't::r 1 -"i +rl :'' :: : : '1 :i:f,t ' :'

L iir i *-:^ 'll

NEW ORLEA}TS

THE MECCA OF VOODOO

THE NEXT DAY...

New Orleans, Cajun-kokets och gumbons l,Iekka. Efter en TAng
och orolig fTygresa har de nu letat sig in i centrala New
OrTeans, ddr modern arkitektur trdngs med gam7a, anrika
byggnader daterade sA TAngt tiTTbaka som ti77 1700-ta7et.
Det dr over 30 grader varmt och solen verkar briinna osynTiga
hel i skuggan. Ddr verfien daTTrar ovan ojiimna trottoarer
stdr gatuforsiiTjare och smutsiga gatukok.
Ldsa hundar och svarta barn i endast underkfdder och
smutsiga t-shirt's rusar fram medan gamla overviktiga
fS.rgade damer finner Tugnet under parasolTer med cigarrer
meTfan sina korta, tjocka fingrar.

HOTEIIET: De finner ett hoteL7 som heter I"Ia Rose's Bed d

Breakfast. Hdr har rummen en Alder-
domTig karaktdr. Vattnet i kranarna er brunt av rost och
siingfjiidrarna gnissfar som doende katt-
ungar. KackerTackor och fTugor verkar finnas overaLft. Varje
rum verkar tiickt av en rnassa smd pryTar som pappersark,
askfat, fjtirrkontrolTer och broschyrer. Vdggarna eir spruckna
och har for 76.nge sedan tappat sin original fdrg. Bakom
halvt oppna fonsterfuckor syns och hors New OrTeans
jazzklubbar.

PROMENADEN: Fdrr eller senare miste gruppen ut och rora pd
sig. De vet egentligen inte vart de skaTL el-7er vad de fetar
efter. I"Iannen som kan hjiiTpa dom heter Shadow Light men vem
de dn fr|gar har de aldrig hort taTas om honom. Efter ett
tag passerar de en grdnd. PA den smutsiga tegelvdggen
ovanfor en hop soptunnor finns ett tecken ritat; det 5r i
rod fdrg. Teeknen drar tiLL sig deras uppmdrksamhet. Efter
en nogrann undersokning verkar tecknet forestdTTa sju
varelser med spetsiga vingar son gdr genom en vdgg. Ldngs
ner i grdnden finns en stil-ddrr i en mur. Steldorren 5.r 76st
med kedja och hdng76s.
TILL SL: Forsok att beskriva trur de kdnner sig iakttag:na av
bAde dolda par ogon och ful1t synliga.
Sjiilva promenaden genom New Orleans statsbild 6r hemsk och
ingestfylld.

BAKOM DORREN: Hdr f inns en bakg6.rd. En al-kis Tigger och
sover i ett horn. Dorrar Teder upp i de hoga, g:am7a,
nedgdgna tegeThusen. Ovanfor aJ-kisen finns ett nytt tecken

:: rriii:i:tl$ril:\i| !:-'4 l$$futrnfi
ll ij r iM4!

f ,,r.i.-,,!-,*i.'.,,i$+q$.f
ri :1 i{ if{iilli



ritat. Under tecknet finns en text; "YOU'D BE DRINKIN' THAT

RLTM TONIGHT, CREOLE !"
TILL SL: Om spelarna ger alkisen pengar tilf rom kommer han

att ge dom ett smycke forestdllandes en sof omgardad av

ormar, Han siiger,'"Det d2ir 2ir det enda lag kan ge er i
gengdld.Detdrsagtattdethjiilpermotensammaochdystra
hjdrtan men mig har det aldrig hjdlpt"'

NATTKLUBBEN QUEEN CREOLE: Efter ett tag passerar de

nattkfubben Queen creoTe. NeonskyTten har en flknande sol i
sig som amuletten spelarna fick av afkisen. Bredvid kfubben
f inns en qriind. En bakdorr verkar Teda in tifJ- kfubben.
TILL SL: Om spelarna bankar p& dorren och visar amuletten
oppnas d.orren av Clyde, en stor, svart ut-
kastare i svart smoking. Han tar amufetten och sliipper in
iigaren tilf amuletten.

C1yde, The Bouncer

C1yde, ar bordel]ens enmanna sdkerhetsstyrka' Detta
gigantiska muskeltorn kommer j-nte att sldppa in naqon som

inte dger en kopia av amuletten, om de sa mutar honom med

ett konugarike. Clyde iir omutlig och totalt ointresserad av

en massa bortforklaringar. Han kommer att frAga efter
amufetten tvA - tre gAnger, sedan smilller det'

QUEEN CREOLE - BORDELLEN: Varje degenerad, utboTing i
Lousiana verkar iiga ti17tr6de tiJ-J- denna genomvidriga
borde7L. De mest vidriga perverslteter pdgAr hdr och den

insJdppte spelaren fdr en a71var7ig troskris och undrar om

det dr detta foTk Gud sA hAgt sAgs iiTska. En vacker fiirqad
kvinna gdr fram ti77 speTaren. Omgivningen verkar berusande.
parfT,rnerna och a77a Tjud och alfa lntryck bTir for mycket.
panikdngesten och stressen kommer ktTpande och den vackra
horan verkar narma sig spelaren pA sned. Hon Lutar slg fram
och verkar med ens mycket Tiingre. PTotsfigt bTir hennes ogon

heft svarta och hon seiger med en mork, kusliq rost; "Shadow

Light kommer inatt. "
TILL SL: (Upplevelsen renderar ett .Sanity-loss pa 1\1D4')

SHADOVi LIGHT: (TILL SL: Gradera spelarna pi en skal-a fran 1

- '7. S1A sedan en DB ddr \8' iir omslag eller SLP' Den som

tiirningen vdljer, vS.Ijer Shadow Light att uppenbara siq
for. )

spelaren Tigger i sin sdng och drommer. Drommen: Han effer
hon dr kl-edd i konservativa kL6.det (I'Ian skjorta, hangsTor
och s7ips, Kvinna byxor och kavaj - ) Personen i frAga g|r
genom en korrldor som ar en def av ett storre
kontorsTandskap. PA avstdnd syns panoramafonster som visar
Arkham City.
personen passerar n|qra av de andra karaktdrerna, aven de

kLiidda konsvervativt. Samtliga verkar totaLt henma pd

std77et. De hiiTsar Pd vatandra.
pJotsTiqt hors ett vdsande 7jud. Utanfor, Tdngt borta syns
ett svampmofn frAn en atombombsexplosion'
Sedan kastas speTaren in i ett virrvarr av morket '
TILL SL: Detta morker ar materia och tid som losgjort sig
genom den forsta A-bombsexplosionen. Denna explosion iir det
Klein studerat niir han ldst hyperscience '
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PTotsTigt vaknar spelaren av att en vdsande, obehagTig rost
viskar dennes namn- Spelaren vaknar skrdcksfagen och tittar
sig omkring i rumnet. Forst syns ingen i det skumt uppTysta
rummet men efter ett tag syns en 76ng, mager gestaTt som
stdr pA VAGGEN!! Han l-utar siq fran... Mannen dr Shad.ow
Light. Han dr 7lng, svartt mager och kliidd i khakishorts,
sandaTer, svart smoking och cylinderhatt med en fjiider i.
Hans ansikte har strimfior av vit fdrg som gor att han ser ut
som en dodskaTTe. Hans ogon d.r guTa och pi.minner om en
iTksen pytons, tomma bl-ick. Han klappar med sina 76.nga guLa
nagTer och spricker upp i ett diaboliskt leende; "SAE| ni
har slutligen kommit. Le DiabTe har Aterkommit tilT denna
vdrlden for att prokTamera sin riitt tiTL den och ni har
vaLts ut som hans instrument. Vi77 du se djdvulen?
Du skaTL bege dig; CedarHiTl- Cementary. Imorgon vid midnatt
skal-l- ni Teta upp dromvandrarens grav och vdcka honom till-
7iv och a77t ska77 bli forkTarat!"
Shadow Light tar sedan fram en rund Titen fTaska med kork.
FTaskan innehSTTer en sjdTvlysande vitska.
Han ger flaskan ti77 speTaren. Sedan erfar speTaren att han
pTotsTigt finner sig qd ut genom en dorr pi sanma kontor och
borjar om sin marsch qenom sa:rr.ma korridor.
Sedan vaknar spelaren och kdnner att han nyss vaknat ur en
hemsk mardr6m. Saker och ting blir inte bdttre niir denne ser
flaska i sin egen hand.
TIT,L SL: (Sanity-i.oss 5\1D6)
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CEDAR HIL], CEMENTARY
MIDNIGHT

Ett kraftigt osregn stronmar ner frAn den kompakta morka
himTen. Ibland Tyses aTTting upp av Tjungande, bl{
Sskblixtar. Bakom gamla svarta, spetsiga staket ligg:er
kyrkoglrden. Den upp-
vd.rmda marken fdr det nyfallna regnet att forLngas och
omrddet dr insvept i en tung dimma.
Denna gam7a, nedlagda kyrkogdrd har hundratals, ojdmna
gravstenar, de f Testa overvuxna av diverse kliingwiixter. Hiir
finns flertalet statyer forestdllandes dngTar och demoner. I
bakgrunden finns ett Titet kapeTl med sondersTagna rutor och
graffiti pd vdggarna. Strax bredvid ser det ut som om det
finns ett murket trdskjul.
Tr6.den pd kyrkogdrden iir a77a 916. och doende och kastar
kusTiga skuggor over siiTTskapet d1.r de klaffsar fram i leran
med spadar, fickTampor och den underliga vdtskan. Efter ett
tag ser de en enkeT grav soil indikerar pA att l"Ioses Ladruie
Tigger h6.r.

Podngen dr att de skal-l- grdva upp Tiket och anvtinda vdtskan
p6. honom. Ndr graven griivs upp bTottas delar av en mork
trdkista. Ndr den oppnas fTyger grdtt damm ut ur dess
innandome. N6'r dammet lagt sig syns ett grdtt, fortorkat Lik
i svart kostlan. Likets hdnder hdlLer krampaktigt kring tv6, i, i: ), :
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utqraverade trumplnnar. Neir vtitskan ger effekt okar vadret t
intensitet. NAqonstans yTar en hund, Ladruies ena hand
borjar rora siq och snart sdtter sig zombien upp och oppnar
oqonen. Ett TAngt vasande foTjer.
TilT speTarnas skriick stiifLer sig Tiket upp och sager; " Jag
lever ein en gAng!. Vem har vdckt mig ur min eviqa drom?"

TILL SL: (Sanity--loss 5\1D4) Moses forkfarar att han
qatt djiiwulens drende i sin blinda stravan att befria
folk frAn de vitas overhoghet men att han insett att
inte var riitt v6"9. De trumpinnar han tecknat ner sina
dr6mmar pA var till en borjan ti11 f6r att visa loan
(Cthulhus) ansikte for sin for-
samling. Men nAgot gick forskriickligt fe1.

en gAng
sltt

det

Agwe's

Eorsamlingsmedlemmarna borjade dyrka styggelsen och Moses
kunde inte hindra forloppet. Han forsokte forklara att
Chadels mAl med sin Aterkomst iir att forinta vdrlden som vi
keinner den men dA hade Chadels pAverkan pA forsamlingen
blivit for stor.
Moses hann att nedLeckna en til1 drom som sAgs av
forsamlingen som ett forsok att lura dom. Han begravdes
fevande med stickorna. Dryga 30 Ar senare fj-ck en ung
voodootroffkarl, Shadow Light, hora beriittefsen om Moses
frlhetskamp. Han bfev inspirerad och vlickte honom frAn de
doda. Moses for-
klarade situatlonen for Shadow Light och gjorde honom ti11
sin agent i det jordliga l-ivet. Efter detta genomforde
Shadow Light en Summon the Old Witch of Life-ritual vj-Iket
innebiir att han'tsatt in sin s1d1" och vandrar pA jorden som
en ododlig ti1Is hans sjiil- fAr vila. Shadow L:-ghts sjeil fAr
lnte vila forrdn hans jobb lir genomfort, nd.mligen att
informera spelarna om Moses. PA detta sdtt Ar Shadow Light
en anonym hjiilte som offrat sitt jordliga liv for att rddda
mdnskligheten. Vad Shadow Light mer gjorde var att doJ-ja
dromprinsen, Moses Ladruies, dromvarfd for obehoriga sA att
endast Cthulhus utvalda kunde komma s& pass ndra att de
kunde vricka honom och se Cthlhus riitta ansikte. Shadow Light
forsokte hindra Sutton-sektens arbete men missl-yckades och
det var hiir Vatikanens inblandj-ng rdddade mdnsklrg-
heten den gAngen.
Slutligen forklarar Moses att hans arbete i denna
dimensionen iir over och att spelarna iir de sista utvalda p&
10 000 Ar och att det kommer att komma andra efter honom med
samma uppdrag, vem vet kanske det blir spelarna sjiilva. Han
forklarar att om de vi1l se verkligheten som den ser ut
skall de anviinda trumpinnarna och orda en dromtrumma som
finns i- vifken Hdxaffdr som helst I New Orleans och sedan
vandra i drommarna; Witchwalki-n' .

Niir Moses berdttat sin historia gAr han en bit bort...

Moses tittar dystert pd vdra hjiiTtar och ett taq ser det ut
som han grdter. Sedan gAr han en bit bort och sdtter sig pA
en sarkofag. Sakta betraktar han soluppgAngen med ett saTigt
ansjktsuLtryck. "Jag har inte sett so-len pA over 50 Ar. Hur
kan jag ha gTomt dess skonhet." Sedan bfir han sittande
ororLlg. I"Ioses har dott. Hans kamp iir over... En stark
vindpust bTAser omkuff hans Lik som s-Zziss i bitar neir den
trbffar marken.
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TIIL SL: Om de spelar pA trumman Se Appendlx som innehAller
drommarna. Efter de dromt beratta fo1;ande for spe1arna...

JFK AIRPORT

"FTight 233 frin Rom anLdnder vid Gate L2. Flight 233 frdn
Rom anTdnder vid Gate 12. " Plinuterna senare anldnder ett
udda sdlTskap mdnniskor pd lfX tlyplatsen i New York. Den
verkar Tedas av en 7dng, giingTig man med kort morkt hdr. Han
hd77er en Titen fTicka i schalett i sin h6gra hand- De iir
effciTjd av en 7lng, vacker kvinna ocb tv| mdn i Tdnga
kappor. Kring l-edarens hals glinmar ett kors.

TfLL SL: Monasterio och hans grupp har anldnt ti1l USA for
att forj-nta spelgruppen.

.- w ilr C: .r, J i i 11 niin i
TILI SL: Om inget annat drar dem tj-l-lbaka till Arkham
informera dom i sA fall att de har ett terapinm6te imorgon.

i," i'n...ia; Nu borjar vdra hjiiTtar undra
iir som egentligen hi.J-Ier pd att
de en radioutsdndning (kanske i
e77er motsvarande. )

vem som iir vem och vad det
h6.nda. For elLer senare hor
nS.gons Tiigenhet, i en taxi
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Radiorost
. . . forskare vid Miskatonic Universit.y har funnit en radikal

fordndring av vj-ssa konstellati-oner vid Sirius.
Professor McClean sdger tilJ- nyhterna att det antagJ-igen ror
sig om en asteroid av enorm storl-ek som slagit ner p& en av

stjdrnorna och S.ndrat dess bana. Efter detta har fl-era
stjdrnor pAverkats. Professor McCl-ean 5r fascinerad av det

intrdffade och sdger att detta mycket vdl- kan forkl-ara
mycket om Jordens ursprung. Fortsdttningsvis sdger han att

denna katastrof har foga pAverkan pA jorden. Och nu
sporten. . .

b; En av spelarna ser en man pd avst6.nd som kdnns bekant men
denne kan inte pTacera personen ifriga. Niir speTaren soker
kontakt Tyckas den mystiske frdmlingen forsvinna i mdngden
for att inte dyka upp mer pd detta stdlle.

c; Om en e7l-er fTera av spelarna viTl s6ka upp Frankie
Eosanova for att st677a ytterligare frdgor, kommer doktor
Reinhold berdtta att Eosanova lyckas s6'tta e7d pd sig sjiiTv
och siledes avTidit.
TILL SL: Vad som hdnt dr att Monasterio och hans grupp haft
ihjal Fosanova genom hiixbriinning. Om de frAgar ut doktor
Reinhold kommer han att beratta att Fosanova senaste haft
besok av tv& m6rkkliidda mdn frAn regeri-ngen, (Monasterios
mdn) .

d; Om v6.r hjiiTtar viLT ta kontakt med doktor Craven, under



undersokningens g|ng konmer hans sekreterare att forst
beriitta att den gode doktorn befinner sig pd en konvent i
Haag, NederTdnderna.
Om de forsoker senare kommer Cravens sekreterare att svara
grdtande; Hon kommer att beriitta att doktor Cravens
fTygpTan frdn Hoffand stortat i Atlanten och att den god.e
doktorn antas avLiden och kan seLedes inte heLLa i terapin
pd fredag.

e; "Time to give The Devil his due..." Se sTutligen dyker
CthuThu Avatar upp i den rAdande v6.rl-den stord av de
ingrepp som drabbat hans p7an. Han kommer i sitt bekanta
utseende for att pd.verka v|ra hjiiTtar i rdtt riktning. Han
kommer att argumentera for sln sak och forsoka fd
speTgruppen att forstd hur sinnessjuk den nuvarande varfd.en
ar och att hans material-istiska framtid iir ett biittre
afternativ.
Han kommer att erbjuda don forTosning fr|n deras p76.qor och
l-ova dom evigt Liv.

Chadels argumentation: (TILL SL: Forsok att argumentera for
hans stAndpunkt s& kal-It och rationellt du bara kan. Det
skall- kiinnas att gruppen pratar med en auktori_tet som man
inte avbryter i forsta taget. )

[Mdnniskan har varit ]-urad sedan forsta borjan, jag vet for
jag var l-dnge en av de forledda. Den Gud ni tillber d.r
inget annat dn en diktator som sitter j- mitten av skapelsen
och leker med era 1iv. Ni tror att det finns ont och gott
och att hans veigar a11tid leder fram till det goda. Det dr
den storsta logn som nAgonsin uttalats. Han iir ett skiimt,
en travesti, en galning med for mycket makt i sina hd.nder.
Om ni vetat den kosmiska ordni-nqens beskaffenhet skul-le ni
sett att han inte ar mer an en sadist som fAter allt inom
ti-d och rum dansa efter hans pipor. Eor liinge sedan/ ndr
den hdr stora stenen var tdckt av bakterier och lera levde
jag i ljus och hdrlighet och spenderade varje vaken sekund
med att tilIbe och dlska honom ainda fram til-l-s jag borjade
std11a frAgor. De svar jag fick til-ffredstdllde mig inte sA
jag begav mig ut i rymden for att leta upp honom. Ndr lag
kom for ndra den Ursprungliga hemligheten dbdade han hela
mitt folk forutom 72 stycken som istdllet fick falla g'enom
tld och antimateria bortom all evighet. Vi- hamnade hdr i
detta materialistiska, forg;iLngli-ga helvete. Niir vi vaknat
ur vAr slummer hade denna sten blrvit sprud-Iande l-iv. Liv
han skapat. SA en dag fick han en 1d6, att lAta mrg, hans
mdktigaste prast b1i helvetes-
bunden och ororlig och utveckla ett dual-istiskt tdnkande i
de nya varelserna, m;inniskorna. Sedan planterar han fro av
olika trossystem i ofika miinnj-skor, trossystem som alla
inneh&Iler gott och ont diir myterna om mlg fAr stA for alf
ondska. Sedan l&ter han trossystem kiimpa mot trossystem och
skyller denna konflikts ondskan pA mig, medan han lovar
friilsning At afla som foljer de paradoxala tros-systemen.
En av era forfattare Mil-ton sade att det dr battre att
regera i helvetet an styras i himlen. Tro mig mer sanna ord
har aldrj-g uttalats. Hjalp mig. Oppna viigen for mig och ;ag
skal1 forvandla den hdr planeten titl ett paradis. Res ti-I1
Sutton och uppfor mitt tempel. Jag dlskar er mer dn Gudll
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TILI Sl,: Efter detta har spelarna ett beslut att fatta
Ti-den tickar och ett besfut mAste vara forest&ende.

f; Som om de behovde mer problem dyker niista hinder upp-
Efter ett tag kommer vdra hjiiTtar att stota pA en underTig
figur. F6r e77er senare kommer de att passera en
byggnadsplats i Arkham och Sgon ddr inne ka77ar pA dom...

BYGGNADSPLATSEN: Fuktig betong och bruna armeringsj6rn
sticker upp ur den djupa, rostiga grunden. De ndrTiggande
byggnaderna skdnker hela omridet en evig skugga, diir soJeas
strSTar inte verkar kunna nE fram. De nedrivna vdggarna
frdn den forra byggnaden Tigger uppsTdngda pA Tast-
bilsflack e77er i stora hogar bredvid grunden. PA en av
dessa hogarna sitter en man. Aven han dr kl-edd i en svart
kaftan. Hans hdr iir svart. Hela tiden verkar en skugga
tdcka hans ogon. I handen hdTl-er han en dubbeTpipig-t7ojt.
Snett bakom honom til-l vdnster stlr en 7|ng, gdngTig man.
Denne man iir vacker, har TAngt bTont hdr och dr kTddd i en
vit, men smutsig sdrk av nigot slag. (Azathoth reser AIDRIG
ensam. )

Ndr de kommer niirmre ser de att den fTojtbeirande mannens
skugga ser ut som en rorJig oljepoT. Denna skugga iindrar
form. Ibfand forestdfler skuqgan nigon varelse med spetsiga

vingar, ibland ser den ut som
sil-ouetter av mdnniskor som rdr
siq onaturTiqt pi grurrd av
obarmhiirtiga plAgor. I"lannens
skugqa ar skriimmande. Liinqs de
fukt.iga, spruckna vaqqarna syns
skuggor av vederviirdiqa vareLser
men deras kroppar syns inte
ndgonstans !

(TILL SL: Att se denna duo
innebiir en Sani ty-1oss pA a\1D4.
NAgot mycket ovanligt har
intrdffat. Azathoth har kommit
tilI jorden tj-llsammans med en av
sina foljeslag'are. Tydligen har
Cthulhus planer stort honom sA
mycket att det dr vart att komma
hit personligen och undersoka

laiget. )

Azathoths argumentation: (Azathoth dr mer 5n en
dversittare, helt sdker pA sin seger. Han dr lite nyfiken
och har helt enkelt beslutat si-g for att skaffa sig lite
svar. Jordens ode d.r nAgot han fdr ldnge sedan be-
slutat sig for att strunta i. Men att vara Azathoth innebdr
att han 6.ven mAste ag'era, det ligqer i hans kosmlska natur.
Spelarna beh6ver aldrig fA reda pA vem Azathoth iir for han
presenterar sig inte som annat dn deras Gud. )

Azathoth Avatar

Barn! (Ier finurligt och sl-Ar ut med hdnderna) Jag dr
alltings borjan och alltings slut. Jag iir solen och

stjErnorna, natten och dagen. SA sdger Herren; Se ndr den
yttersta tiden 5.r slagen kommer Herren som en mhnniskoson
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for att frdlsa de utvalda. Ni vandrar i Dodskuggans dal pA
vdg mot evig forbannelse men se Herren er Guds kdrl-ek,' Med

evig kdrlek frdlser Jag er fr&n era missoden men om ni
lyssnar til-1 den fall-ne kommer Herren er Gud att fdl1a er

til1 marken som fuktj-g rAg. Helgade vare nj- som f61jer
Herren. Helgade vare era narnn. Jag har upplost ert forbund

med djdvul-en och frdlst er i-frAn ondo i detta nu dA ni
besl-utat er for att bi-ta den svekfulla hand som fott er. I
den by som kallas Sutton mAste a1lt upphora. Bege er dit.

och bind besten. Amen.

Trots detta uttaLande om godhet och frd.sTning 6.r det ndgot
Turt med det hela. Sn.d tassande steg hors inne i skuggorna.
Skuggorna pd vS.ggarna iir minst sagt fasansfuTTa och verkar
komma frAn finlemmade figurer med stora huvuden. EneTl-an6.t
ger Azathoth ifrdn sig ett oTycksbldande vbsande.
"Ang,eln" bakom stirrar pA den med en mordisk bLick och ror
sig pA ett onaturTigt sdtt.
Azathoth Avatar hoppar ner frdn sin position oclt Tandar
Tjudlost, fortfarande med skuggor tdckande hans ogon. Han
g|r fram och viskar ndgot i den ndrmaste spelarens ora.
Efter detta 76.ger Azathoth sitt finger pA sina Tdppar
"Schh!" och 76gger don pd speTarens Tdppar.

TILI. SI: Det Azathoth viskar dr en bindande ritual som
lAser fast Cthulhu pA sin plats och hindrar honom frAn att
agera som han gjort tidigare. Eft,er som denna ritual dr
hemlig vet den enski-lde spelaren vad som mAste goras men
han kan inget sdga. Hans ldppar iir forseglade. Han eller
hon vet vad som m&ste goras ndr denne person funnit rdtt.
plats och tid.

SUTTON
2 000

ViTfa omrAdet 1 Sutton iir ett av m|nga som nl kort runt och
studerat de senaste timmarna. Ni gTider upp pe en qata sam
tycks sLuta vid en kufJe. Pe ku77en flnns en nedbrAnd
gammaT ruin som sparrats av/ av byggnadsinspeklionen.

Ruinerna: Det mesta dr sotig betong och gammaT, briind
inredning. Lite varstans under afLt brAte kan man skonja
att det en gAng i tlden funnits ndgon som bott hiir.
PTotsTigt kJyvs den stifTsarmna fororts-
tystnaden av en fasansfufT fAgeTsdng. Pd: rulnens hoqsta
punkt syns Azathoths "ange7". Han betraktar spelgruppen ett
slaq sedan dyker han bort och verkar forsvinna.

Kiillaren: Det hdr iir en av de mest onteliga pTatser pd
jorden. Den har antagTigen vafts ut av en kosmjsk s7ump.
Det iir fr|n denna pTats man enkfast kan oppna upp passager
meffan ofika dimensioner. Det 6.r en ytterst kiinsTig pLats
att utfora rituaf magi pA.
SpeTaren vars Tdppar iir forsegTade finner sin sj67 i totaT
harmoni och vi77 gdrna sdtta igAng med att forbereda
bindandet av Cthufhu. ProbLemet d:r bara; Vem har riitt
Cthulhu elfer Azathoth? Vem skal7 qruppen foTja? Vad iir
riitt och vad iir fef? Einns det ndgot riitt eLLer fef? Var
och en verkar At sitt he17 men ett besTut mAste fattas for
att de skaff kunna Tiika sig sjdTva, det dr a77a overens om.



TILL SLt Oavsett vifket besfut som fattas kommer
"forforaren" att dyka upp mycket fedsen och besviken.
"Segraren" kommer att dyka upp och forsvara spelarna for
egien vinningsskuTT. Den de vaTt kommer att vinna.

SLUT 1:

Om Azathoth vinner: Ner i kdffaren kommer Azathoth Avatar
och hans "dnge7". Hans ankomst inLeds med att kusTiga
skuggor bbrjar dansa pd viiggarna, onaturTig ackompanjerade
av smd, tassande, ivriga steq. Azathoth Avatar dterfinns
pTotsTigt sittande ihopkrupen i ett horn med grinande
ansikte. Bredvid honom stir hans dnge7. CthuLhu Avatar stdr
och stirrar pA spelarna. I"led en tordonsstefirna skriker han
At speJgruppen; "Forbannad vare ni i evlghet!"
AngeTn Tyfter fr|n marken och dyker emot Cthufhu Avatar med
skrikande vinqar sofi en stortbombare.
Han sl-iter ut CthuLhu Avatars hjdrta och kastar kroppsdeTen
qenom Tuften samtidigt som Azathoth Avatar reser sig upp
och fdngar den. "Herren giver och Herren tager!" I ett
ogonbJick syns hans ogon viTket resu-Z terar i att heLa
speTgruppen som ser detta kastar sig ti77 marken i totaT
skrd.ck. Azathoth tar ett bett av hjdrtat. I sanma sekund
forvandTas CthuThu Avatars kropp tiTL havsvatten. Hans
fuktlga kfdder bLir kvar pd goTvet och ut ur kLiid.erna
rinner havsvatten.
I samma stunde rusar l,lonasterio och hans qrupp ner for
trappornaI "I"[er vanner...!", ler Azathoth Avatar.
Skrattande gir Azathoth in i vdgqen cch bfir en svart
skugga.
Monasterio och speTgruppen kommer att utkdnpa en strid ti11
siste man. Ofi l,lonasterios men vlnnger Lamnar de byggnaden
igen. Den hdr gdngen apterar de spriinqTaddnlngar, hoppar in
i en svart skdpbiT och sprenger bygget i Luften en gd.ng for
a7fa.
Om spelarna Tyckas besegra Monasterios men verkar inget
hiinda. De m6.r precis Tika pyton som innan.
ATLt verkar bestA. FTytta i se fall- fram tiTL:

NEW YORK
NINE MONTHS I,ATER...

En sandstrand utanfor New York. Ett giing ungdomar har ett
strandparty. Medan soTen gdr ner sanker sig en
aTkohol-osandet cannabisdimma over strandfesten. Drygt
trettiotalet ungdommar btir tvA mindre ner en ung man och
en ung kvinna springer ivdg hand i hand. Minuter senare
Tigger de och hdngTar pE en ode sandstrand. Han dr ovanp{
henne de ror sig. PTotsTigt hoppar tjejen tilT av en
pT5tsJigt smdrta.
De reser sig upp. NAgot sticker upp ur sanden. Det tycks
vara en blA pTast pise och j den syns ndgot i trd. Ki77en
tar upp pisen och ser tvA trumpinnar. TvA graverade
trumpinnar; "Coo7. Dessa ska77 jag liitt anvenda niir jag
repar med bandet pe tisdag."

SIUT 2

Om CthuLhu vinner: De borjar utfora ritualen som det er
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pfanerat. De bygger sitt aLtare. Tdnder svarta 7jus. Ritar
de ofika tecken som bfivit uppenbarade for dom i drommen.
De borjar sjunqa sina svarta psaTmer och snart borjar
rurnmet stinka av havsvatten. I detta ogonbTick kommer
Monasterios qrupp ner rusande. Rituafen fortsatter ett
fitet tag och vatikanens fofk borjar fA svArt att andas. De
tar sig om haLsen och krdker. Detta gor att utovarna fir
mer geist att fu77fo7ja ritaulen for att riidda sina egna
f iv.
Havsvatten stAr som kvastar ur vatikanens foLk. De faTfer
en efter en doda ner, drunknade tilf dods. Vatten och
fiskrom och sjogrd.s rinner ur deras halvoppna munnar.
TifT sfut n6.r ritua-Zen sjn pik. AJlt tuml-ar omkrinq och
bfir svart. Genom denna svarta vlrveTstorm stoter de pd
a17a nojliga sorters kdnslor och intryck fast inget iir
greppbart. PTotsLlgt blir a77t tyst. Det sista som nAgon
hor dr en ekande kvinnosAng.

TILL SL: Valj en valfri spelare av Gabri-e1, Bella e1ler
Cornel-ia. Foljande hander denne:

Du vaknar i din seng en vanlig ltostdag. Mardrommen du hade
var fruktansvaird men det dr svArt att kofiuna ihdg ner an
vissa detaljer si som en Liten kuststad, en fasansfuLf
stdmning i New Orl-eans och en massa bekanta ansikten, Annu
en arbetsdag pA kontoret diir du jobbar sofi investerare pd
Arkham Investment. Bredvid Tiqqer din sambo och sover
tryggt. Du vi77 inte viicka nAqon i huset och smyger ner for
att Laqa frukost. Lagom nAr denna dr fiirdig kommer din
sambo ner tifl-samrnans med dln son och dotter. Du dr kl|dd
for jobb, pussar familjen adjo och gAr ut pd uppfarten. Hdr
satter du dig i din BMhl. Du kor genom Arkhams qator. Det iir
tydTigen snart HaLl-oween, det hade du gTomt nu nar du mAste
sl-uta det nya kontrakten med tyskarna,
Du parkerar bifen 1 parkeringshuset hdfsar pd nAgra
koTTegor och gdr in i hissen. Hjssen iir pA viig mot d.in
awdeTning dd den stannar dA (de tv| andra karaktdrerna)
kfiver in frdn ekonomiavdeTnlngen. I,led en gdng kanner nt
igen varandra mer d.n nAgonsin tidigare. Alfa 1 kor borjar
skrika att de dormde om varandra. Den Lustiga kiinsTa
foranl-eder en tldlg Tunch i byggnadens kafeteria ddr en aw
er pTotsJigt s6ger; Jaq kiinner en psykiater Harrod Craven
som dr expert pd det hdr med drommar.
Mycket kravs inte for att de tre skaLl- ta Jediqt och soka
upp denne doktor for hur som hefst borjar detaTjerna att
skramma upp trion. Ni triinger er igenom foLkvimfet pA viig
mot Curwen Street d6r doktor Craven har sin mottagning.
De passerar en qrdnd ddr en mork figur ster och furar.
Skuggorna bakom honom forestiiTfer smd forvridna varefser.
Han Lutar sin ena hand mot en fiten fl-icka kl-edd i
skofuniform. Azathoth reser aldrig sjiiTv. Bakom trion hors
skrik "Flytta er for satan! tlndan! FTytta!" I ndsta sekund
knuffas trion undan av en synnerTigen desperat man som de
kiinner igen frAn drommarna. Nu verkar saker och ting faLLa
pd p7ats. Trion setter efter den paniksLagne Maxie Kfein.
Maxie Klein rusar in pd kopcentrat och efter kommer trion.
Santidiqt i griinden hojer Azathoth sitt hogra pekfinger mot
sin tinning. Han spricker upp i ett diaboTikst Teende,'
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"Bang ! Du br dod!"

TILL SL: A77a
mAste givetvis

andra aTternativ slut
Togisk folja med hur

(InkL. de tv| skriva)
speTarna sPeTar.
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MOSES LADRUIES pROmtan: R'LYEH - CTHULHU'S STAD

TILL SL: Moses Lad.ruie ar den oversteprist som pa 1930 och

4O-talen konsoliderade den cthulhu-kult som slagits isonder
i New Orleans pA 1920-La1et av inspektor LeGrasse (Se

novellen Calf of Cthulhu) -

Moses Ladruie, en fore detta metodistpastor och sonson t-i1I
en av de slavar som kommit t111 USA fr&n Haiti, hade alla
forutsdttningar for att b1j- den nye ledaren pA orten' Moses

Ladruie blev cthulhus kontaktman I New Orleans, en av de

platserna pa lorden ddr cthufhus inflytande ar storst.
Kontakterna
skedde gienom drommar som Moses nedtecknade pA sina magiska
trumpinnar. Nlir dessa anviindes kunde hefa forsamlingen
upplevaMoses'drommar.RyktenaomhavsgudenCloo-C1oo
(cthulhu) vandrande fran sdngkammare tr11 siingkammare,
griind tiIl grilnd och snart var cthulhu-kul-ten storre an

nAgonsin. (Ibland kallas Cthulhu aven Agwe, en loa en

havsgudinna. )

Moses som endast hade tankarna rnstiillda pA att krossa den

vita overhogheten med nyvunnen hlii1p frAn sin havsgud Cloo-
CloobegrepaldrigriktrgtvaddetvarhanStartat,forran
han i en av drommarna fick se cthulhus sanna ansikte. Galen
och skriimd bortom alI rationalitet bor]ade Moses arbeta
emot sin egen forsamling vilket resulterade i att Cthulhu
sAnde drommar ti11 en grupp forsamlingsmedlemmar som

begravdeMosesLadruielevandertillsammansmeddemagiska
trumpinnarna, p& Cedar HilI Cementary dilr han Iigger dn

idag. Moses Ladruie vet att det som vj-1ar ute i Stilla
havet iir en styggelse och en fara for miinskligheten men det
iir en vetskap han tagit med sig i graven'

Lad.ruie stick 's - Ladruies trumpinnar verkar vara
tillverkade av ett llustrii.s1ag som blivit lite medfaret med

Aren men som verkar forvAnansvart intakta. PA varje pj-nne

finns en rad sigill, varje si9i11 dr ett "cthulhutecken"
som i srg 6.r en drom. Genom att anviinda sig av en

dromtrummael}erenshamantrumma(vilkentrummasomhelst
duger men vanliga trurnmor iir inte 1i-ka anpassade)' kan man

forslitta sig sjdlv och de niirvarande i- trans' I detta
trans-tillstand upplever man Ladruies drom som om man sjiilv
d.romde den. Det behover i-nte siigas att sanity point's
forsvi_nner i snabb takt niir man vistas i R'yleh, :iven om

man vi_stas dar i sina drommar. For att forktarligqora vad
som menas med dessa trumpinnar och dromtrumman kan man

enkelt saga att det ror sig om ett slags ockult- virtual
real-ity. spelarna kan rora sig fritt i denna viirld. Niir
spelarna sA borjar trumma hiinder foljande" '

DROM 1: [Inledningen av ceremonrn fAr anpassas av SL'

beroende PA var de utfor den. l

Som genom
inneslutas
Trummandet
b6rjar b7i

ett troTTslag tycks den nSra omgivningen
i ett vS.Tbekant liud; havets boTjande musik'
blir mer ilonotont/ trumslagarens ogonvitor
a77t tydTigare-..
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Efter nilgra sekunder tycks stanken av saltvatten och fisk
dra in ovet utovarna. Sekunderna senate
borjar vatten droppa frAn (viiggar och tak) " ' Ett intrede
intrdffar;mankdnnersigomsTutenavenmorkintighet'Man
virvTar genon denna avskriideshog av overgiven materia och

tid ti77s. . .

Gruppen befinner sig i en korridor' Det tat tid for deras

otrdnade ogon att insupa denna arkitektur son inte kan vara

uppford av nensklig hand. LAngt ddr uppe goda 200 neter kan

man ana ndrvaron av ett tak' Korridoten d'r minst Tika bred
och man ser inte sammansTutningen av goTv och vdggar som Er

hoTjda i en oroviickande skugga' Det av veiggarna som syns

bestdr av ett sTags gron marmorsten som gTittar av fukt och

den pitagTiga havsstanken dr kvdTjande' Det verkar inte
finnas ndgon dnde nlgon-
stans.
Eortsdttermanfram|tkommermanframtiTTettstupsom
efter ett tag visar sig vara ett trappsteg' Detta trappsteq
tiTlhor en trappa som Teder ner djupt under havet' GAr man

At andra nlltet finner man till stut ett Tjus i tunneln'
Denna enorma tunneTn nynnar ut i tomma Tuften' SoTen skiner
och l6ngt diit nere finns havet' Hav verkat vara ovetaTTt

och det stdr snart gruppen kTar att den byggnad de befinner
sig i iir beTdgen mitt ute PA havet'
viLket he77 de 6n viiTjer sd hors ett dAn

byqqnaden. Ddnet fAr gips och smAsten att
taket. Efter dtyga mlnuten hors det i'gen'
stlr det fast att det taktfuTLa dAnet iir
Och de iir Pd vdg uPP f or traPPan !

Dlnen okar, bl-ir starkare, har alft kortare tid mefTan sig'
Ett prlmaLvrLf som fdr nackhlren att st| ut hors inifrAn
byggnaden. Steg okar... CthuThu sprlnger genom korridoren'
Hans enorma kropp iir inte nojlig att se tiTf fu77o' Han

borjar springa 1 korridoren mot mynningen som leder mot

havet.
Det enda de ser av CthuThu iir nAqot som ser uL som ett
rorTigt berg e77er en skyskrapa som ror slg ovanfor dem'

Det enda de ser iir defar av en fot som ser ut som den var
gjord i sten.
PTotsTigt b71r det morkt i korrid'oren! Cthufhu tbcket for
sofen innan han hoppat i vattnet' Sedan skiner soTen in
igen. Det verkar som tingesten i denna sinnessjuka katedraf
begivit sig ner i havsdjupet for att dta' Vad som skreimmer

sLaq pA gruppen br att vareTsen verkar iiga en inteTTigens
uuqoruraZ pi a"t siitt den ror sig' Efter ett tag Aterkommer

CthuThu ur havens djuP.
Stora massor av vatten forsar 1n i tunnefn och den stora
entiteten vandrar tiTfbaks samna viig den kommer ifrAn'
Stora massor av flsk regnar ner frAn dess kropp och fandar
kring grugPen.

[Sanity toss 3D6\15 efter den forsta drommen' Vi-ktigt att
SL. forkl-arar spelarnas psykiska ohdlsa efter denna

fasansfulfa drom. l

DROM 2: Drommen borjar pd Tikadant siitt' Trummande'

havsljud och ett virvfande genom tid och tum'

an L rran
droppa frAn
Efter ett tag

fotsteq.
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Arkham Tigger ode' De gamTa gotiska byggnaderna dr Tagda 1

ruiner. Inte en byggnad dr he7 och a77t verkar tiickt av ett

fett grAbTAtt damn. Rostiga, gamla biTat stir upptadade i

bilkoer och bakom varje tatt sitter ett danmigt ske],ett. Nj

ser ett varuhus diir samtliga skyTtfonster dr sondersTagna;

inne i affdten ligger skeTett med ktdder pe' En kundvagn

ru77ar i vinden med skel-ettet av ett Titet barn i
barnsitsen. Vinden bTiser sti77a' over a77t gnisslat rostig

metalT och gamTa tidningar yr omkting och ger ifrAn sig
sitt karaktiiristiska frasande Tjud'
Gruppen befinner sig pi en trottoar niita den forintade
bilk,n.HeTatiTTvaronverkarinsveptiettr6ttskensom
stammar ifrdn den svagt, gTddande solen i viist' Aven om

denna fasansfuTTa vision iir tilT-
riickTigt for att b6rja grdta i fruktan 6r d'et ingenting i
jiimforeTse med vad som vdntar dom niir de vdnder sig om' Diir

bakom dom, i centrala Arkham ser de en gron marmorbyggnad

av sAdan storlek
att a7l-a andra bYggnader verkat
som en komPrimerad gotikstad med

kusTiga inskriPtioner ' Ddr inne
finnas en ndrvato sofi talar till-

vara Teksaker. BYggnaden dr
sinnessjuka statYer och

i denna bYggnad tYcks det
dom genom telePati' "Detta

d:r er Guds f ramtid' "
Samma budskap ekar genom deras huvuden som ett mantra ti77s

de avbrYter rituaTen!

[Sanity loss 3D6/15 - Spelarna mAr an siimre av denna drom' ]

DROM 3 : Samma inTedning som de forra tvA" '

PTotsTiqt befinner sig gruppen pA en gron iing' I bakqrunden

brusarenfrodigskogsonstiTTastrbckerpAsigunderdet
Tjuvliga soTskenets oma smeknlnqar' En blt bakom porlar den

renaste biick ni nilgonsin sk|dat och en ramantisk fiten
triibro 6r uppford over den ' Barnskratt frAn Tekande barn

ekar som den Tjuvligaste av slnger' En bit bott sitter I'Iax

Kfein i vita kTdder, framfor ett stafLi' Han mATar en

kbTlarefokaf, diir morka figurer verkar uLfora en rltuaL'
tllTningen ser ner ut som en instruktion'
Efter en stund kommer en nan gAende over bron' Han dr

giinqTig, 7Ang, har kort svart h|t och blA ogon' Han ar

kledd i en Tdng svart kaftan' Runt hans ben yt Tekande barn

omkring.
Han sdtter sig pA nuX och ger en l-iten fficka en blomma

innan han g|r fram ti77 sPeJarna '

Han tlttar pA dem och de ryqgar tiffbaka for den intensitet
som bor i denna bfick ' Han stracker fram hiinderna och

bfottar slna 76nga nagTar' Han sdqer; "Jag iiTskar er mer an

Gud!"

Isanity loss 1D6l5]

VAD J\R DESSA DROM}'IARS MENING?

Som det ar sagt skall stlirrnorna hamna I rdtt position
innan Cthulhu kan vakna ur sin dvala' Detta in-
trdffar med iiimna mellanrum men om Cthulhu ska1l ha en

chansatt]evaovanforvattnetsytamAstehanvetavadsom
p&gir diir- Denna information erh&Iler Cthulhu genom si-na

agenter, dr6mmarna, vissa personer som iir siirskilt



mottagliga och beredda att gora-hans vilja sA som

spelgrupp."' lttt 
-a;;-"t inte arri'- "o' "Lt 

ctr''thu skaIl

resa sig "at 
ttd"i iir riitt kriivs det vissa rltualer f6r att

den kosmi"rt otaiingen skall acceptera Cthulh:-:"n n^^"

fork. Dessa tit;;;; kan endast uiforas av miinniskor (pA

jorden) - Detta 
'I-o"tttterna' -Det 

dr dock inte alla

kultister "o* ""'' 
'l 

tiu:]nu rising" som nAgot po-sitiv'

diiribland a"" rJi"'a" o""t'ae uises r'adruj-e' Varje gang

cthurhu forsokei';;" sig ur rravet betrover tran en grupp for

att utova ritualerna' Den triir gAngen dr det 'spetarna' 
Denna

rituals regler erhAller man genom Cthulhus d'r6mmar' De

drommar "o* 
fi""" nedteckn^a" pa 'f'adrui-e-pi-nnarna" ' i form

av tecken, at uol""-itat'-tit"'ilio"t:'="i--l1t'erhAllit 
frAn

Cthulhu. De Zir Cthulhus drom om ett liv ovan jord ocLr hur

det var innan'
Konfli-kten inom Ladruies
Cthulhus &terkomst gick
funni-ts fler forsok och

VATIKANEN

Voodoo-kult var orsaken till att
i'"tOP"t den gAngen men det har

det kommer fler'

En av de miiktigaste organisationerna i hela vdrldshistorien

dr den katolska OVtn""' fu 19"?..txpanderar 
den och styr

over mitjo""t *atlt;;t" religiosa liv' vad skulle hdnda

med vdrlden, "* 
;;";;*-u"t'i"-pA att den tro kyrkan bvggt

sin makt pi, t"t Ut'tt? Miljontals miinniskor skulle gripas

av panik, gamla il"i'ii""ut- tx"iit riimna och inget skulle

n&sonsin bri sis iitt is"t'',?:,t:" vet kvrkan om'

Deras bliickfisk;t;;' kontrolle r.at regetingar och hela

vetenskaper, a"'"lit"t standarden fdr stora delar av

vdrldensutseende.MAngaiden"inrekretsenav
organisationen resonerar som si hiir'' "Ja' vi kanske tvingar

pA miinnisrot "tl-ilt'"ion"' 
men den dr b6ttre in verkligtreten

och sAledes gor vj- mansktigheten en vdlg6rning'" Andra

resonerar fortfarande efter ae qanfa traaitionerna' Vi-ktigt

;il;'.::"oXl"niloi::ri:il" mrinniskan' Gud erler insen Gud'

Inom den kristna kyrkan dr di2ivulen' det ondas princip' en

fallen 5nge1, "t ""ifteL 
som fallit frAn den sanna tron' I

sin nya positiot' l"tt dj:ivulen mdnniskans sjiil ifrAn tron

Inom dagens kyrka vet ingen om Gud existerar eller inte'

mAnga har en t'o ""At' 
hir det inte ' De iir precis som alla

andra mannisxoi med en skillnad; de vet en hemligtret som

ingen utanf6r 
-nytO"t'= it1:'":1 krets har ett hum om' Det

hela b6rjtO" *"i-iet tredje korstAget dA korsfararna

medforde "t' 
roi-rfat' "'""ti-na 

som funnits i sultan

Saladins agor' Bokens namn dr Lemegeton Infernalis'

;:l"T[";;??'"1"1;.' tva hundra 5r att tolka hela boken men

under tidiqroiern tj'd stod det fast att djdvulen inte var

en fallen atq;;-; ou" ut*atx"i"t' de trott innan' De gamla

skrifternt t'tt-Ot kosmiska skeenden tolkat med dAtida

profeters b"q;";;' Faktum--at tit det tydrigen finns nagon

form av G'd *"J;nt" "o* n"" i""ttt""'1^oil:1"' Denne Gud

vet kyrkan inget om idag men-de trar sina aningar'

Vem den Gud iir' dr i:nget 1"?'t 
dn den blinde idioten

Azathoth "o* 
-"t" 

kosmos.llat dess mittpunkt'

Cthulhu tilrh;;;; en civilisation som fanns miljoner Ar

1t^



lnnan jorden ens fanns. Hans civilisation dyrkade Azathoth
som vAr kyrka dyrkar Gud. En av a1la dessa priister,
cthulhu, lyckades genomskada Azathoths riktiga identitet
och mening och krdvde att stiilla honom til1 svars. Azathoth
blev vred och fdrintade Cthulhus hemvdrld och kastade
uppkomlingen genom universum, for Azathoth kunde inte
forstora cthulhu da den vdxt sig a11tf6r miiktig med den nya
kunskapen.
paralleIl_en till judendom och kristendom finns hdr. Enligt
dessa traditioner var cthulhu den mdktigaste av iinqlar/ men

i dessa traditioner bdr han andra namn sA som T,ucifer,
morgonstjdrnan etler chadel, ondska. Eftersom man riiknade
med att det fanns en god och allsmhktig Gud var Lucifer
(Cthulhu) tvungen att vara ond och avundsjuk och som

resultat av detta blev Cthulhu domd till att regera i-

helvetet. Genom artusenden pA jorden har olika religioner i
olika tider uppenbarat brottsstycken om den kosmiska
sanningen och det har blivit vAra religioner och vAr
teologi.
Faktum 5.r att det inte finns n&got helvete utom den tioende
hi-erarkin vAR V:iRLD, ddr Cthulhu 5r den mdktigaste av dem

a11a. Cthulhu hatar Azathoth for dennes idioti, Azathoth
avskyr Cthulhu av den anledningen att han dr en inbiten
kosmisk diktator som ej kan tala konkurens. Av en odesnyck
har dessa tvA mdktiga varelsers krig valt jorden som sitt
slutliga s1agfd1t. Ironiskt nog verkar detta krigs sista
slag stdmma overens med uppernbarelserna rorande jordens
undergang, apokalypsen. Men nAgonstans kanske Gud existerar
i den traditionell_a bemdrkelsen. om sa d.r falet kommer han
inte att m6rkas pA nAgot pAtagligt siitt i det hdr
iiventyret.
P&ven som leder kyrkan tror bl-int pA den kristna
beskrlvningien av Azathoth och tar aIla gamla texter och
manuskript som gallimatias och nonsens. Det finns dock nytt
blod lnom kyrkan som 6.r fullt medveLen om vad som pAgAr i
vAr v5rld. Detta nya bl-od dr personifierat i den mycket
rationella och kalle kardinalen Monasterio. Monasterio vill
skydda viirlden fran sanningen sa att den inte tramnar under
kaoset oordning. Det dr ddrf6r som han kommer att motarbeta
spelgruppen sa 15nge de gar cthulhus iirenden. Han vilf helt
enkel-t inte att deras j-nformation om djiivulens sanna natur
ska1l komma til1 all-
mS.nhetens kdnnedom. Man kan lite humoristiskt sdga att
kardinal- Monasterio leder kyrkan Men in Black styrka.

GRAAIRIDDARORDEN

Monasterio dr ledare for en urgiammal orden, den orden som

f6rde kopior av vissa delar av Lemmegethon Infernalls fran
palestinas oken. Han vet vad som behover goras for att lata
mtsnskligheten fortgA bortom mis6r och galenskap. For sin
uppgift har han en handplockad grupp som 5r ti}1 for att
16sa de mest komplexa Prob1em.

KARD INAI MOIiI,ASTERIO

Kardinalen ar snart 50 Ar men ser mycket yngre ut. Han har
kort svart h&r och blA 6gon. Han dr giinglig och vdl-trdnad
och verkar ha en oklanderlig hygien. Han ses ofta kladd i
sin svarta kaftan. Under denna bdr han tvA axelholster,



krucj-fix, en flaska vi-gvatten och en brbel' Han ar
rationell och sansad och kompromisslos, pA det siittet dr
han vdldigt 1ik en fullbfodspsykopat elIer en ren
fanati_ker. Han dr dock vdnlig emot sin grupp och behandlar
dom som sina barn.
Kardinal Passionate Monasterio ser sig som ledare for den

ytterstafrontlinjenSomardragenmellanmannlskans
vdlbefinnande och den totala galenskapen. Han aberopar den
kristna Gud som kanske finns ddr nigonstans och diirfor
hA11er han sig strikt ti11 det kristna religionsutovandet.
Han liiser alftid en bon for sina trupper innan strid, lir
alftid beredd att halla fortet fritt fran muslimsk eller
judisk inbladni-ng och skrattar at de okunniga ateisterna.
Men en sak vet han och det dr att det finns Great ofd ones

och dessa vederstyggelser bekdmpar han med glatt hjdrta,
dom och deras kultiser och efterfol;are.

Kardj_nal Monasterio i detta aventyr: Forr eller senare
kommer det att komma t111 hans vetskap att det finns en

grupp personer i Arkham, USA som kommit a1lde1es for niira
sanningen och han kommer att vilja eIj-minera dom

skoningslost, snabbt och smiirtfritt,' ingen diskussion'

},IALLEUS DEI (GUDS HAMI'IARE) - KARDINAIENS GRUPP

Detta dr Vatikanens underriittelsetlanst med traditioner som

dateras bak ti11 korstAgens tid. De iir hand-
plockade ur olika organisationer och sammanslutningar och

dylikt. De dr en frdmlingslegion bestAende av vetenskapsmdn
och millitdrer, lonnmordare, personer med parapsyk:-ska
formagor, matematiska genier, musikgenier och en hel massa

andra. De har olika uppgifter. Den forsta iir att all-tid
skydda kyrkan och dess makt. Detta gor de bl-and annat gienom

att i-scensdtta "religiosa fenomen" runt om i- varlden' Om

man hor talas om manniskor som upplever stigmatan el-ler
sett dnglar iir det ofta Malleus Dei som ligger bakom. Ndr

saker och tlng stor ordning'en, niir oforklarliga fenomen iir
pA p1ats, iir deL Malleus Dei som ofta iir forst pA plats'
Det Ar dom som bland annat kommit att kallas Men in Black
vid UFO-fenomen och dYlikt.
I detta aventyr opererar de for att skydda vdrtden fran
sanningen och for detta har deras ledare kardinal Passion-
ate Monasterio samlat pA siq den yttersta eli-ten'

EON SAIAI4ANDER alias EL CONDOR

Nummer tvA i gruppen och den stdtlf6retridande ledaren dr
den kvinnliga yrkesmordaren som endast ar kand inom det
internationel-Ia polisvdsendet som Kondoren (81 Condor) '
Hennes riktiga namn 5.r Eon salamander. Vatikanen fick
snabbt upp 6gonen f6r henne ndr hon var l-iten flicka och
levde tillsammans med nunnor pa den spanska landsbyggden.
Hon trade alla de tecken som en lonsam yrkesmordare maste
ha. Eon 6r en knivskarp livsfarlig femme fatale som i mangt

och mycket kan sagas vara en kvinnlig James Bond fast inom

rimliga gr6nser.
Hon 6r Vatikanens i s5.rk1ass baste l6nnmordare och ligger
bakom ffera ber6mda avrdttningar av kdnda personligheter.
Hon dr en experL i forklhdnad och utbrytning men inte minst
i skytte. I{on behdrskar dessutom 10 sprAk och fem
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kampsporter.
Eon iir 1?B centlmeter lAng och har bruna ogon' Hon viiger 64

viiltrdnadekilonochharettexceptione}Itvackertyttre
som hon vet hur hon skall anvanda. Eon gar kladd i trghta
Iatexbyxor och ett taght latex-
linne. Over detta har hon en 1&ng kaftan i J-iider' en kaftan
med en uppsjo av specialfickor diir hon hAller sln
utrustning. Hon tar sdllan av sig sina ultramoderna
sotglasogon och sina fina liiderhandskar'

SHIA SAI'{ARIA

Detta tir gruppens telepatiska vapen. En sluari-g fli-cka med

mystisk bakgrund som tidigt uppmiirksamats av kyrkans fol-k.
Hon kan med telepatisk hjatp exempelvi-s oppna stiingda
dorrar, flytta ting och krypa in i huvudet pi miinniskor och

llisa deras tankar. Det sistndmnda har kyrkan rAtt
tilIfallig bot pa det och shia samarias oformaga att ibland
tappa kontrollen over sin formAga. Detta bot ar en

specialkonsLru-
erad hjiilm som hon ofta bar pa. Hjalmen ser ut som ett
brett pannband j- massivt jiirn. Med denna pa kan hon j-nte

anvdnda sin formAga. Denne ende som kan oppna detta
pannband iir Monasterio. Nyckeln hdnger kring hans hal-s'
Shia samaria d.r liten, spiid och har 1&ngt blont har och

strikta, morka och vita kliider. vad man mest ldgger mSrke

tiI1 med henne iir hennes intensiva, pastellblA ogon'

JIMMT STEEL

Jimmy steel iir gruppens reskinn och inkvisitor. Han ar en

veteran fran friimlingslegion. Han har iiven t;anstgjort i
Falklandskriget, lrak och Kosovo. Han iir en smartans
mastare och finns hiir bara for att fa fol-k att tala och

utfora de fysiskt krdvande uppgifterna sa som inbrott. Han

stAr ocksA for gruppens kontakter med den undre viirlden.
Ji-mmy Steel dr ett brutalt rAskinn p& 200 cm med en vikt pA

115 kg.
Han har kort blont hAr och b5'r ofta solglasogon' Hans

enormakroppshyddakanoftasestdcktavenvit,trghtT-
shirt och grona mlllitiirbyxor. over detta biir han en

halvlAng, beige rock.

BARCI,AY DAVENPORT

Barclay Davenport fdrsvann en regning dag fran en motorvdg
utanfor New York pA virg hem till si-n fru frAn ett
seminarium han hal_1it angaende bredbandens stundande
tidevarv. Kyrkan vil1e ha hans tekniska kunskaper. Barclay
dr gruppens dataexpert och proffs pa a1lt vad elektronik
och mekanik heter. Han iir en ganska alldaglig person som

saknar sin fru foga da kyrkan haller honom p& dyra hotell j-

Monaco och pa franska rivieran diir han far forlusta sig pa

unga mannekdnger och kroka sEr mycket han bara orkar'

VATIKANENS ROLL I DETTA AVENTYR

Malleus Dei-gruppen kan anviindas av
vi-Il. De kan dyka upp lite varstans

SL. som han efler hon
och sdtta griller i
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huvudet pA spelarna som exempelvis "Ar dessa kyrkans

folk?" .' Deras "Gubben-i-1Ad'an"-medverkan kan ha m&nga

positiva effekter och kan i vdrsta fa11 fungera som ett

slut for sPelgruPPen'
Aven om gruppen ai fit"" hrar de kontakter over hela viirlden

och kan l-iitta rekviera extra manskap' ut-
rustning och fordon. om spergruppen b6rjar kdnna sig irra

till mods med att vara Cthulhus el1er om de sA kal1ar det

Lucifers springpojkar, kan Vatikanens folk mycket vdl ta

dem under sina vingar f6r att suga ut informati-9n octr sedan

eliminera dom, aA qarna genom ett rituellt hd'xbA1'

kosrfhstelse el1er motsvarande'
KaraktS.rerna ar precis den typen av mdnniskor som

Monasterio lever f6r. for att spAra upp' forf6l1a och

utrota. Han 5r kompromisslos p& denna punkten' al}t for

mdnsklighetens bdsta'

DOKTOR HARROD CRAVEN

Doktor Harrod Craven iir en v5'1 ansedd psykiatriker som stAr

bakom mAnga moderna teorier och populdra bocker' Han ser

psykiatrin som en av de d'ol-da men mest viktiga foreteelser
i en modern vasterl2indsk civilisation' Han iir oppen mot

andras teorier och viirldsbilder' Han avskyr inskrdnkthet

ochf6rdomar.HanhariSr}ighetensnamningenvetskapom
att hans patienter (spelgruppen) dr brickor i ett kosmiskt

krig med evinerliga ktnspirationer och forfiirlig
ryktesspridning. it" kommer att tro att karaktarerna lider

av ett kliniskt, plAgsamt fenomen som han ser som sin
storsta uPPgift att finna ur-
sprunget tiII. Karaktiirerna kommer nog att misstd'nka honom

som detta iiventyrs Keyser Sose' mannen med den brilljanta
planen som ligglr baklm allt men si dr inte fallet' Doktor

Harrod craven trar ingenting annat i bagaget dn ett rent

samvete octr en onskan om att bota de stackars karaktdrerna'

Doktor Craven dr vdlartikulerad' artig' iirlig och en mycket

varm och dlskvdrd personlighet och SI,' biir verkliqen 16gga

en tYngdPunkt PA detta'
Doktor Craven 5'r nAgonstans mellan femtio och sextio hAr'

Har tjockt gritt hAi, v6l- omhdndertagen hy och gribl-A

sniilla ogon och ett piggt och glatt satL men han utstr6'lar
samtidigt professionalism och auktoritet' Han 5r alltid
elegant kladd och har v;ildigt god hygien'

fvIAX KLEIN

I

Detta ar mannen det gAr At skogen med' Han dr en av de Atta

i den nystartade terapigruppen men den som biter i grdset

forstavdomal}a.o.n',"26_br:qeEeologistuderandejuden
har kommit farligt ndra sanningen' Hans stora karridrsdrdm

var att bli_ rabbin och syssla med judisk mysti-k pa heltid'

Hans vida kunskap vad del g2ilJ-er just mystik och reli-gion

renderar honom en uppfattning om vad som hAfler pA att

hdnda och att dlavuiln, i hans begreppsvdrld' tagit honom

till sig och gjorL honom till ett av undergAngens instru-

ment. Maxie Kline har kommit i kontakt med Cthulhus drdmmar

och baserat p& Klein forkunskaper har Cthulhu utsett honom

ti11 den som skalr arrangera de n6dviindiga ritaulerna ochr

Ieda de andra sju nodviindiga genom altt det praktiska' TiIl
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en borlan har Klern fort noga anteckningar over srna
drommar och riLat alfa vdlbehovliga tecken. Sa en dag

finner han vad det Ar han ritat '
Da Cthulhu blir vred pa honom hotar han att forstora hela
Kleinfamilj.KlineviindersigtillGudmendarfinnsingen
riiddning och snart har Cthulhus anhang:are av det liigre
slaget mordat hans fl-ickviin'
Galen av sorgi och forvirring skjuter han slg pA allmdn
plats strax innan forsta gruppterapi motet '

Det dr viktigt att SL. Ieder in spelarna pA

i-nledningsspAret niimligen Maxie Kleins dod' Efter det
kommer resten att ge sig. Karaktilren ell-er SLP'n Victor
chalfont som iir polis kan mycket viil f& reda pA det ena och

det andra om Maxie Kliens plotsliga bortgang. Det viktiga
d.r att SL. gor detta s8r att det kAnna rea-
l-istiskt.

Den !,!'stiske Mannen i svart

Genom arhundradena har manga miinniskor p&sta slg ha mott
dliivulen. Han upptrdder oftats som en artlg och belevad
intelektuell med en oerhord attrakti-onskraft p& det
motsatta konet. Denne "Satan" dr cthulhu Avatar; cthulhu dr
som bekant bade dod och levande samtidlgt. Denne avatar ar
hans mdnskliga form som egentli-gen iir en samling energi som

inte iir materiell i den bemdrkelsen att han dr kott och

blodutanmersomenandeSomanpassarsigti]-lmateriaoch
rAdande forhAllanden. Han kan sAl-edes anta vifket utseende

han vii.l och befinna sig p& flera platser samtj-dlgt' Han

vandrarid.rommarochidimensioner.Detarhansomarden
mystiskemannenivissaavkaraktiirernasdrommar.Forr
eller senare kommer han att soka upp splegruppen'
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SPELLEDARETIPS

For n&gra ar sedan utveckl-ade jag en form av ro11spe1 som

jag kallade Cinematique. Detta trar en grund-
instdlling som kan sammanfattas sA hdr: Att fA spelarna att
latsas att de dr en kiind skAdespelare som spelar en roll i
en populdr biofilm. Efter filmen haft premidr betraktar de

sig eget verk utifrAn.
Detta lAter kanske bAde naivt och konstigt men min
erfarenhet sdger att stamningen blir mer konsi-stent, precis
som en novel_l ell-er film. Det iir rimligt att anta att de

mentala bilderna blir mer klara for den enskllde spelaren
om Sl,. beskriver scenerna som filmscener, men replikskiften
och okar realismen bade vad det gliller doft och kdnsla.

som s],. till Den tioende hierarkin behover du inte spelleda
cinematigue utan du kan mycket v61 spel-
leda pA ett traditionellt slitt. Men det finns en de1

pointer 's jag gdrna ger ti}l SL-'s av detta dventyr'
set tl:e frame... Bestdm fran forsta bdrjan hur du vifl ha

stdmningen. Vi]1 du ha en stdmni-ngen som iir dodligt
a1lvar1ig fast det ror sig om vdldigt obskyra och
onaturliga saker af' a Cl-ive Barker mannen bakom

Hellraiser, Lord of Iffusion's, Candyman? Du kanske mer

tycker om Tim Burton stil-en som han bland annat visar i de

tva forsta Batman-filmerna, Nightmare before Christmas,
Sleepy Hollow?
Man kan dven blanda stilar, det vi-kti-ga ar att sl,. har ett
eget framework. Den tionde hierarkin 6r ett storslaget
dventyr som sku1le kosta Atskilli-ga miljoner doflar att
gora som Holllrwood-fi1m. Det dr en hastig, kuslig
berdttelse som verkligen v.isar delar av Cthulhu Mythos, det
liR verkligen Lovecraft.
Den tioende hierarkin handlar inte om en liten ort som

attackerats av nAgra Mi-Go's ell-er en bergs-
kedja i Tibet Eom terroriseras av en snoman, det handfar
inte om en grupp forskare som fAtt ett brev frAn en
avlagsen sliiktinq som forklarar att hans boskap lemldstats
av nSgon flygande drake. Den tionde hierarkin d.r The ReaT

Thing. Det dr frontlinjen som skiljer miinskligheten fran
totalt galenskap, det dr den slutliga striden, det dr
cthulhus tidevarv som stundar. Det dr dS.rfor viktigt att
sL. snabbt satter ribban. Det skall kdnnas at det ror sig
en rad hiindelser som skakar om mdnsklighetens relj-gi-osa och
vetenskapliga vdrldsuppfattaning:ar, det ska1l kdnnas att
det iir nErgot nytt och skrdmmande som stAr for d6rren'
Musik och rummets stdmni-ngen 6r viktiga bundsf6rvanter f6r
sL. f6r att skapa denna stamning. Det kan bli svart att
hitta Den tioende hierarkins kdrna 1 ett upplyst klassrum
medengruppspelaresomsitterochfdserpamfletterom
Games workshop-artiklar under tiden de dr6mmer cthulhus
vidriga mardrommar.
SL. var auktoriteten och avgorandet.
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DE COOI,A DETAI,JERNA SAI,JER HISTORIEN

CTHULHU DYKER: I Ladruies drom, som framkommer om

spelgruppen spelar med drommarens trumpinnar, vistas 3u
spelgruppenitoppenavR'yleh,Cthufhusstad'NirCthu1hu
rusar qenom korridoren for att dyka ner och iita av havets
liickerheter kan man gora denna sekvens vdldigt detaljrik.
Det iir detaljerna som sd1ler historien; Beskriv garna
fotstegens tyngd och intensitet- Hur gammaT gips och

havsvatten droppar frAn taket. Hur det vdrker i brostet av

det enorma trycket. Hur CthuThu frustar och andas'
Korridoren bJir dA fy77d med Tungornas hetta och stanken
frAn 100-tals kifo rutten fisk. Beskriv hur stegen okar dA

han tar sats for att hoppa. Det enorma berg som

kontrolleras av en skarp inteTTigens som tor sig ovan dom,

utan att de egentTlgen ser vad det ar som kommer rusande.
Hur havsvatten forsar in i korridoren nar han dykt; fisk
och bavsskum yr i korridoren och fAr qruppen att tappa
bafansen. Niir han kommer tiTTbaka efter sin ma ttur, hur
fisk ramlar ner frAn ktoppen, ett stort avbitet
fiskhuvudet, mdnqder av siLf som krossas under en av hans
enorma fotter, hur rom och bTod stdnker pA vdggar och

bfandas med det stiTfa utforsande havsvattnet'

MONASTERIO ATTACKERAR: En acti-onscen i ro11spel kan goras
p6 mAnga satt. Som SL- var inte rddd for att avbryta och
visa spelgruppen vad 'tskurkarna" gor bortom karaktdrernas
vetskap, ungefiir som niir man ser terroristerna i Die Hard-
fj_lmerna gora saker som Bruce Wiflis-ro11fi-gur aldrig ser.
Det ger tryck och a1Ivar at fienden. speciellt om de tafar
med varandra och behandlar varandra som meinniskor'
speciellt valdscener med skiutvapen dr sa jiivla oerhort for
en svensk man el1er kvinna mel1an 18-30 Ar sA man tzinker
genast polis och lAnga utredningar, jag brukar gora det i-

varje faI1. Skit i det.
Blanda inte in en massa onodigt dravel. Man hj-nner dnda

inte uppfatta ldget j- en hel strid. Om du vifl anvdnda
tdrningar gor det sparsamt. Safj striden med d'etaljer'
som nilr Monasterio anfaller. Det blir inte riktigt coolt om

en grupp oka.nda mdnniskor rusar in och skjuter. Spelgruppen
borjar antagligen skrika och al-Ia vi11 gora alft samtidigt.
B6rja en strid istdllet pA ett udda sirtt (om SL. kiinner att
hon e11er han klarar av det): Beskriv hur en av l"Ionasterios
foTk har speTgruppen i sitt sikte- SpeTgruppen kan inte
gora ett skit f or de vet inte att han iir diir. speTarna vet
det, karaktiirerna vet inte ett dugq- Berdtta hur skytten
vdTjer sitt mAJ-, hur hans hjdrta bankar, hur saTive stor
honom ett tag och han bflr tvunqen att sikta om, hur han

osd.krar . Skottet gir av.
Beskriv skottets fdrd genom fuften, hur kuLan passerar
exempeTvis en famiTj son har griTTparty, hur kuTan
fortsiitter over en frodiggtdsmatta, fJyger igenom en

gTasruta i ett hav av mo7n, hur kuTan av en sTump tar sig
iqenom en Titen fdqeT; morker foTjer, skottet kommer ut pA

andra sidan 1 ett hav av moln.
Beskriv hur karakta.ren som ejr m|fet tappar nAgot samtldlgt
som kuTan passerar ovanfdr det tiLLtiAnkta
offret.
En liknande beskri-vning ger en hel-t annan kdnsla' Ett
niistan erotiskt e1ler pornografi-skt sprAkbruk angAende v51d
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kan ge kiinslor av vamjefse och avsky' DA rnflnner sig: en

formavallvarochattspelarnaverkligenvilltaavstand
ifran vald. Da blir det inte en jakt pa erfarenhetspoang
utan kanske ett uPP-
vaknande att vAld inte ar nAgot kuJ- '

TiinkpAdessatvAbeskrivingarnArduspelardettadventyr,.
Improvisera mycket och giirna och forsok hela tiden hAlta
ett liimnt och stdmningsfullt stuk'

MYCKET NAJE!
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INTRODI'KTION

Detta d.r hand-out appendixet. Det ar viktigt att
igenom var och ett av dom och forstAr dom.

Dessa dr dventyrets andra ryggrad. Det kommer att
sjdlva dventyret n5r dessa skall anviindas.
Ett tips dr att kopiera varje hand-out och klippa
och ha dem i sn strategj-sk ordning si att spelet
snabbt och smdrtfritt.

SL. liiser

stA i

ut dem
flyter
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