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Hekarund 

För 5000 år sedan lIlvckades man i foyprten- öntlinaen hesenra 
en ond och mäktig trollkarl! vid namn Kethotmon, för han 

dödats fann man också en svart nnolk och en: oarnistraende 

kristall. skuren i onaturliga och förbryllande vinklar. 

PÅ enovptierna hade en anino om dessa sakers enoenskaprer 

beslutade de sia fir att rlacera dem var för sin cch väl 

ocmda i en ryramid, 

Petta var onekliner ett klokt drang, då Keth-Amons ande. 

trots att hars kroner hode förstörts, fortfarande svävade 
röostlös mellan I lenen., När sbjöreerns stod pitt skulle 

dött bli möjlial för honom att. oaenom kristallen. hypeotiseps 

ett offer att o filia hens vilje. fm ben dörefter Funde 

tillförskansa sia dolken och med der utföra ett hladsoffer, 

vid en tidrunkt då stjärnorna stod rött. så skullis Khan 

slutliner helt ta över sitt hynrnotiserade acfer, 

Irder 15N0-talet hittades dolken av orav lundrere till- 

sammans med en NÅOTA sStonlovier . Pelken noch taverna 
körtes :v an historiker som lät frakta dom på ett skerr 
destinarat till ennland., få vinen fit hlev dock skercet 

tonet av sjörövare anförda sv en pirat vid namn "Rlondv" 
Will. Strax efter nick riratskerret under i en storm, 

Will Ivekades dock rödda sig ttand Lillsarecns med ni på 

av sina män och de skatter de lyceo ts röva åt sina under 

år av sjöröveri. Will bestömde sig härvid för att under 
falskt namn bene sin till Enoland och dör iuta av sin 

stulna förmögenhet. Hans nva namn blev Rosrick Wilberforce. 

På 1920-talet är familjen Wilberforce välbeställd överklass 

och ättens ursrrunn en välbevarad hemlinohet, Edward Wilberforce, 
femiljens nuvarande överhuvud, tr en välsedd rmredlem av 

Arcane Investioators Clubbe och mycket intresserad av "The 
Mythos", Han känner srelarna sen flera år tillhbeka och 

vet att de har samma intres-ce, 

För ett år sedan lvckardes han slutlioen tolks lertavlan, 

och gav sing av till loypten för att söka efter den diri 

omnämnda stenen, Med sin hade han sin medhialnpare fvens, 

Under sökandet drabbades dock fvens av solsting, och lå 

på sjukhus när Wilberforce slutlinoen fann Keth-Amons sten. 
Keth-Amon kunde inte önonhlickliaen råverka Wilberforce, 
först måste stjärnorna komma i rött länge. Av rädsla för 

tjuvar gömde Wilberforce stenen i det runda handtanet till 

sin rromenadkäpp. Återfäörden till Froland noick luont. När 

han kom fram sände han meddelandet till srelarna, Vad han 
inte visste var dock att han under överresar hade blivit 

förföljd av en kultist som fött i ureedran att stjäla stenen 

och dolken. Cthulhu-kulten i foyrten hade anat sin till 

vad han sökte efter och ville, oenom att ta hand om stenen



och dolken, förskaffa sina Keth-Amnn”s hjälp. 

Kultisten har dock inte lyckats hinra urr Hilberforce 

förrän denng8 redan återvänt till! wWilberforce Hall. 
Han beslutar sio därför för att hecå ett inhrott där, 

wilberforce Hall har dock järncaller för 2l1l1la fönster 

och alla ytterdörrar är väl låsta under natten, Han 
beslutar sin därför för att medelst styltor vandra fram 

till byngonaden från ett närliggande träd. från stvllorna kan 
han sedan lätt ta sig urr få taket, och därifrån in aerom 

skorstensnånnen., Wnder natten till lördanen satte hen den 

djärva plenen i verket. Den funcerade så JE oc att han 

flanenliat kom in i huset. fv on slump kor ban ut i 

hibliotekot och fann dör fonnblickliaen dinlkon, dör den 
hönnrde på värnron ttr Crane fn fel) vw uilboerforee "sg som inn 

av oxpticka varen, Kaappt hadn han dock ryckt till sin 

dolken förrän dörren slnonos upp. I dörrörrninnaen stor 

wWilberforce siälv, Han hade nått ner för att undersöka 
vad det var som hördes från hibliotekot., Kultisten störtarn 
ögonblicklincen mot Pldstaden, i hopp om att försöka flv. 

Wilberforce försökte hindra honnm, man snavade på mattan 

och slog i huvudet, Medan han var ornvaonv ninrdr Keth-hAmon 

äntlinen sitt dran., Han lvckades hypnotisera Hilberfaorce, 

men under tiden lvckadres kultiston ocodd ta sin Upp oeNOM 

skorstenen och ut rå taket. Pen här nånoaen hade han dock 

för brottom och halkade på taket och föll. På väner ner 
krossade han skallen mot en trädnoren. Slutliosen hlaev han 

linogande vid den punkt där spåren från styltorna slutade, 

Då han tanprade balansen hade han dock släpet orecpret om 

dolken, vilken aled in under en takrenna och hlev lionando, 

T stuprännan linger dessutom stvltorna nömda, Stvltorna 
har längst ned tre pinnar, avpassade för att få hättre 

arepp, Vad man alltså kan so få nräsmattan är on 
död kropp. fram till vilken det leder en serinr mystiska 

spår. 

lInder tiden har Keth-Amoan lyckats upprätta en hvpnaotisk kon- 
troll över Wilberforce och befallt honom att olömma allt 
som har med stenen att oöra. Härvid nlömmer han också 
den inbjudan, han skickat ut till spelarna, Förutom dotta 

får han också Wilberforca att tro att han har ont i 

benet och därför ständiat måste ha med sin käpren i vars 

knorp stenen fortfarande linocer oömd. Vad Wilberforce kommer 

ihån av händelserna i biblioteket är att han kom in, skymtade 
en mörk finurt, och därefter fick ett slan i huvudet. Strax 
innan han slocknade tyckte han sia se ett hesvnnerlint, 

lvsande , dansande mönster. Detta är i skälva verket en 
vag minnesbild av stenen, vilken brändes in i hans hjärna 
när Keth-Amon hyrnotiserade honom oenom den. Att Wilberforcece 
förlorade mecdvaotandet kan betjänte: Jlessop intyga. eftersom det 

var så han fann honom när han kom till hiblioteket nåoot 
senare.



För srolarnas dol börjar det med att de sitter och ätor 

middan rå "The Arcane Investinators Flubhet ss en klubb 

vars medlemmer sysslar mad att understka det övornaturlinoa, 

Medan de sitter där levereras Wilberforca '”s mrddelande, 

De känner alla Wilberforce sedan tidinoare och betraktar 

honom som en kollecoa i undersökninnens svåra konst. 

Detta inträffar frå söndanen, men det ör försent att op 

sin av ikväll. Vad det nöller utrustninna kan man förutsätta 

att de äner dr vapen dre har skill på, och dr sakor de 
normalt kan tänkas hehöva. lim de vill ichandla nånoon sceeciell 

sak att ta med. så låt dem aöra det. men kom ihån att de 

är inbiudna till ett fredligt besök rå landet, och att det måste 

betraktas som dålint rollspel om de tar med utrustninn som man 

narmalt intr skulln ta med rå en såden res, 

Händelser 

Mån dan 

Srelarna kommer att anlända till den lille hbhya Snowdan-nn- 

Pva klockan A9N0 förutsatt att de tar tånnt, Härifrån ur dot 
vc om halv-timmns rromenad till Wilberforee Hall. Om de 

lo jer nÅNOEN att köra dem tar det 4N inutoer. 

När de kommer fram få de se skissen över Wilberforce H211 

med omgivalinaar. 

När de rinoer på kommer Jessor att örena. Am tillfrinad 

kommer han att förklara att han i vilket fall inte känner 

till några näster., Han kommer så att visa in srrlaerna i 

hihliotoket där de möts av tilherforcoe. Htilbherfoaree hälser dem 

förvånat välkomna och siger att det hör vor oväntat mon 

länliot. fm bill fefocse komer han okt osöes oto ohen inte 
har sönt uännot hrov men att han änn. vilt hiveda in dom 

och be dem hiälra honom Luv ctL ilsa frånan om vart familjens 
stulna släkt klenod har tanit vännen, Han kommer att visa 
var dolken hängde och visa sråren i trädnården samt var 

liket låg . Ftil lyckat Srot Hidden kommer att 2svslöja oath 

orenarna i trädet ovanför är avbrutna . Im nånpnn ner sia 
urr i trädet kommer ett Srot Hidden att avslöja en fläck 
med blod ovanrå en aren. Äm man urdersöker orenen närmare 

hittar man hårrester i det stelnade hlodet,. fim nånan ner 

sin upp rå taket kommer han direkt att se styltnrna, men 

det fordras ett lvckat Spot Hidden för att fina kriven,. 

uwilhberforce kommer vidarpr att tala om att likot är i rolisens 
förvar samt att rolisen inte verkar ha nånra Ierdtrådar i fallet. 
Han kommer också att sina att det var svnd att det skulle 

hända nu när han iust återvänt från fFoyrten och hade horpats 
rå lite Iunon och ro. 

Um afnon frånar honom om dolkens uTsrrunn., KFommer han at 

säna med lätt hesvärad röst atl der tillhörde hons förfader 

Redrick Wilberforce, fadast om srelarna rressar honnom mycket: 

hårt i fråönan kommer han att avslöja att hars förfader ver rirat 

ech visa dem danhaken, 

Förutom detta förflvter danen Iunot er onutan händelser, 
Om nånon undersöker brevet efter finnerovtryck kammer 

han att hitt: flilberforece”s



lUnAdaoar tisdanen äö allt Ilöont frac till micdanen Adå an är 

HaupA of Tindarlos mMoeterisliseras i ett ov rummets hörn, 

oprinner ett varv runt bardet cv ockoopner ocepra önconhliek 

fromför Hilherforen. och försvinner soödan tonen nönnn hinner 

reanera, fan loss 1020/103,. Hilherföorce bör iroen San 1058. 

men kommer ändå att uroträda äcklad och förvirrad, fnledrinnen 
till stt hunden dyker ure är att dö störninnaer som Fkristsllon 

oer ifrån sin när KethzAmon använder dan. har hör ist srrida 
sjoa mellan planen, Mär hunden ser få dJilberfoarce håller han urpr 

kärpen framför sin. som för att försvara sin. 

Under natten kommer "ilherförce att vandra runt få radervåcinnen 

uvder Keth-l man ”s inflvytende. sökande efter Adnlken, Vem sam 

än sitter uree i undervåininner komer att stöta Få horom, 
Pm dotta inträffer komeap han att föraniva ott har nick i 

aren. Sököpdot or fer PR NANA NEN, 

Pn edan 

P2 mernnnPpen meddelar saemtlina Tiinore utem Jessor och 

Fvans att de nidnas söäna urr sin eftersom dre ite lärare 

känner sin säkra här eftor mordet och den besvaner]ina 

varelsen som dök urr i matselen, Ivans och Jessor koammer 

därefter att ta hand am hushållet då det ställer sin omtilint 

att anställa nånnon ny versonal ens tillföltint efter dn | 

rvkten som de tidinoare anställde on hor scritt övar hela 

trokton. 

lInder natten hlåser en fruktansvärd storm som ett resultat 

av de fartsatta stör: ir nerna co tlYAn sförerna. HUInder natten 

kamter en av srelsrnas fönster att hlåsa in, Slå en N5 för 

att avnöra vilken. 
fven den här natten kammer Hilherforce ott naornmailka huset 

CAamtAa som NYAN 

Toradan 

[4 morannen klarnar vädret vwes nfont. men ett stilla dunoreon 

fortsätter att! falla, Panen förflvter Yunnt, men rå kvällen 

bryter ott fruktonsvirt åskväder ut. om mö jliot fon värre 

än oårdaonpns. tlucinda tilherforenr fcår ut för alt luees höstorna, 

PMötslint hörs ott fruktansvärt dör Am Pr Är stör och ser mot 

atallet ser hen bur pm fröulktonevyörd Pljvt slÅr ner St -1llet 

Sävertönds namedoelbert och det stör rilort för lla krirogoståvnde 
att "roer därinne kon ha råcsan chars, UAmarA!A ""ilherfoarre 

Van npr Er Pinraritp Era tregpt tor vr? l op Hin fate H nat rn 

PMjor Fenab)lielk aör fn! ost ef Ar bar ala pa KR ctr ein 

; el dkiösdanr mar her boider sin ved ; Ait Ar dr seg ; Pan 

meter Fart och står med fi ndernpo bre meocktiot slätns pynt sin 

promenedköpn. fan står så i nånpe minicter. sen uvcklar han 

gsnvftande hort flder kermer så smörisnnam att hbrinea ner ov 

sin sSjölv. Hi lhorfarce hade tänkt kost sin in i elden. men 

hindrades av Keth-Amnon, Ffter bhblivtrecslonet döimpas stormen 

nånnt men kam er ott foartaftt Fill mör nöntareafra, uilberfarce 

komer tt tillbringas natten i hihlintekot stirrande in i PIder, 

Om tilltftelad kommer hen ott svår enstoviot nllter inta alls, 

fm nånoon försöker stanna i rummet med honem under nattens lopr 

kommer han att köra ut denne med motiverirnen att han vill 

VÄTA BNSAmM,



Keth-Amoan har nu listat ut var dolken fins lförutsatt ott 
innen redan funnit den) och 3? fort lt bep hlövit ITöcnpt 

kommer han att oe sin urr rå teket, följande somma vän spm 

tivven använde, Väl därurre komer hon att nästan narnost hitta 

dnlken, och Återvända ner samma vän han kom, Han kommer härefter 
att höra den med sind. ocömd under kläderna, 

Fredan 

Om ingen annan anmäler branden, så komrer Jessop nu att 

o0Ora det. tan återvänder tillssemmane med colisen vid 9I- 

tiden. Undersökningen för hara tre limmer då rolisen inte 

ser nånon anledning tt dra ut op. vord som helt klart är 

en frrivat tranedi. 

im spelarna inte träffet Hiram "elsh tidinare ss? vor de det 
nu, Han kormer lt fråns dem vilka de ör. ov vu st ve acr 
här. Under tiden kommer ni ova rolismön att undersöka de 
hrönda Testerna efter stallet, Pe tar också ment sio lucnintda 

Wilberforce”s lik, 

Under eftermiddanens lopr kommer WwWilherforce st! te Jessap 
avsides och he honom att komm bill hans rum vid 1?-tiden 

rå natten. Han her honom oci så att inte söns nånet om detta 
till scen. Jessonp komer tronet att lvita, 

När Jessor ner sin av till sitt möte kommer han att försöka 

undvika att bli sedd. När han kommer fram till Jilberfoörce”s 

rum är Keth-NMAmon beredd. Han här tanit ut kristallen ur 

käppen. och håller den i ena handen, I den andra handen håller 

han offerdolken, Allt är redo för ceremonin, 
När Jessop komrer in i rummet kommer Keth-fmon önnnblickliaen 
att huona dolken i bröstet på honem. Hunonet triffar hjärtat, 
och "essop dör omedelbart, Keth-Amon kommer att dr: ut dolken 

och låta hlod droppa frön den rå kristallen. Samtidigt yttrar 
han några ord på ett hesynnerlint språk. Ftt rött 1 ius slår UPP 
från kristallen och föärnar för några ögonblick rummets vännar 

blodröda, Ketlh-Amon har nu tanit Wilherforce"”s kropre belt i 
hesittninn, Hela rroceduren tar 4 rovunds, Im någnn av srelarna 
kommer in i rummet efter ett ceremnnin är klar komrer Keth-Amon att 
hålla upp kristallen och med dess hjälp örena en rort mellan 
sin och spelaren. florten är enbart öpren på den sida som 

vetter mot srelaren, och leder till en nurkt strax utanför 

jordatmosfären, Om srelaren misslyckas med sitt Dodnoe, komrer 
han att sugas ut genom rorten, Han. eller de om det är flera 

som kommer in i rummet, kommer lagom att hinna se Jorden utbredd 
som en väldiga boll! under sind innan han dör av syrebrist. 

Medan detta rånår kommer Keth-Amon att örrna en ondrea rört 

och lämna platsen. När han försvinner. stöännos håda rortarna, 
Om innen stör honom efter ceremonin kommer han enhart att 

öppna en port, och oe s av Görifrån för att återupeta sitt 10 

onda hantverk dör det hlev avhrutet för 5000 år seden,



Fadwerd wWilberforce/Keth-Amon 

Str 14 Dex 10 Int 9 Idea 45 Utseceend 

Con 12 App 13 Pow 7 luck 35 PiAand, senia och vältränad, 

iz 9 San 35 FAdu 14 Know 70 Solariönd. 

HF 179 

Fdward är en gammal hekant till spelarna. hkven om han inte 

rrecis är en nära vän, så har de träffat honom nå klubben 

vid flera tillfällen och vet att han delar deras intresse för 

det övernaturline,. Normolt är har öpren och trevlin, men 

nu verkar ban lite frånvarande, Var han än är. cf CAammer 

han att ha med sin sin frrompr oakärr. 

fnda fram fill det tt porofanin ÄnArn »wum Gå koörmpr 

Kethelman”e makt över hanne att yra hosränsan till 
byrnatiska hefallninnar, Förutom det see han har hlivit 

hrardrad att nära Eller Alömean, få kammar han att vara 

sin stiälvV. Han har blivit beordrad ett under inna am 

ständinheter slärfa ifrån sing kärpon, och skall man ta den 

ifrån honom, måste man använda våld, Im man frönar honom 

om varför han har den mad sin. så kommer han att svara att 

han har ont i henet sedcon han hlev nerslanen i hiblioteket, 

Han kommer att undar srelarnas vietnlse där, uprtrväöda 

nlett och örpenhiärtlint., Pock kommer han inte att avslöin 

att hans förfader var pirat om man inte rressar honnm mvckat 

hårt. På frånor annåenda sin resa till Fovoten komver han 

att svara att den tvvärr hlaov en hesvikelse och att han inte 

fann nånot av värde. 

Keth-Amon "ss kontroll över honom kan hrvtas onhaort Arnaom 

att man krossar kristallen. 

Wearon Attkl NDamane Aase ranar Tmrale 

Fist/Punch 607 1DN3 

Rifle 22 307 1D6+? 30 vards 6 

Lucinda Hilherforce 

Str I Mex 15 Int 10 Utseende 

Can 14 APrr 12 oFow 10 I iushbhlond, hlå önon, 

Siz 7 San 50 du 12 Srortin och vältränad, 

"47 

Namane modifier -1N4 

lucinda är trevlin och tillmötosnårndo, Kanske lite 

blva. Hen är en smula orolin över Frward som har verkat 

lite konstin sedan natten Ii hbhiblioteket., Hon tycker 

också att det är hesynneritiant att oresan till fFoöveten 

var ett sådant misslyckande. Han verkade så ala och 

rositiv tidinare, även om han inte nämde nrånnt direkt, 

Han har innen aning om att slirtens anfader var rirat. 

Hon är förtiust Ii ritt och dra sorter. 

FAdward”s fru.



Charles Jessop 

Skp 10 Des I Iret JA Tele AN Ut sovnde 
Pon 14 Nepp 0 Pow 13 tarck (5 in smal, löna, or ähårin man 

9S1Zz 11 San 65 tFdu 3 Know 40 i övre medelåldern. 
HETA 3 

Jessop är en typisk tjänstrandre, Han arhetede under Fdwards 
far och han kommer att stanna has familjen tills han dör. 

fr alltid artig och hövlig och mvcket lojal mot familien. 
Han är medveten om att den förste Wilhbaerforce var rirat, 

men skulle aldrin drömma om att avslöja det. Han var den 

som hittade Fdward medvetslös nå mattan i biblioteket 
natten till inbrottet, 

Miehoeol lvans 

"14 
Str 14 oDex 117 Int 10 Htsoopde ana SN 

Con 15 App 7 oPow 171 Vi fl tern fv, OTÅLt når. luck 55 

Si? 12 San 55 fdu or frå önon, Runt GM, Vpfomg AN 

Damane modifier +1N4 

Fvans är gammal sjöman. Ian kände fFdwvard”s far när dö 150 

i flottan tillsammans, och fick därefter anställninn som 

trädgårdsmästarr och skoovaktare på Wilberforce Hall. 
Det händer att Fdward tar med sio fvans när han undersökor 
något ockult. Han njorde så under resan til Foyeten, man 

Fvans fick solstinn ach var därför inte med när Fadmard 

hitlade kristallen. Han vet irgoet om den, men han vet alt 

I adward verkade betyvdlinot mer frositiv bill resaltatet av 

färden tidigare. tan kommer Att nämna promenodköävren i före 

binående när han berättar om faovrtenresan, Om srelarna 

frågar honom om den s? kommer han att tala om att den aldrin 

var långt från fdword under återförden. 

Till söttet är Ffvans korthugnoen och lite hitver. 

Wearon NttkA Pamaoe Base ranne Imrale 

. if 
Fist/funch 70” 1N34+104 

ÖR aUutum bi GC 40 10710 15 vards Ö 

Hiram Malsh 

Str 12 Dox 7 ITnt IM Idea 5N Ute nn je 

Pon AN fen 8 low 12 luck 60 Fet och flufsino, rödharkad 
Si 16 fAR AM FAdu 11 Know FL hv, På vän att hli skallig, 
HE odYz 

lamaopr m difier 4104 

Kammissarinr Hiram Salsh fr den rolis som har hand am fallet 

med den döde kultisten. Hans tenri annåonde follet är att 
dot var två tjuvar som samarhetsde mor inhrottot. Den ann 

t ivuven slog därefter ihifl den andre och stack mod hvtot, 
PA hosvanerlinsa såren är helt oavidkommanda, Hen kommer pPedan 

att ha oenvits oct hrotteplatsundersökolitnen NnÄrPr sr ne KOM EP 
in i bilden, Am de intr ner sin av t hyn komer de ite alt 

träffa honom Förrän efter branden, Ni han träffar dom kommer 

han att fråna ut dem om deras förehavanden här, men inte 
särskilt misstänksamt. fm dr envisas komer han att låta 

dem få se liket.



Hiram är envis och en smula pedantisk, fan har inte särskilt 

mycket till övers för amatörer som hlandar sic i polisarhetet. 

rå Wilberforce Hall finns också en husa. en köksa och två 

skonvaktare/trädgårdsmästare (förutnam Fuvans), De är samtlina 

ite naiva och "honnina'"., De ör också upreskrömdta FfFver döds- 

fallet. De har innen aninn om något annat ev intresse för- 

utom rena sakupplvsninnar. De har följande stats. 

Skanv: ktore/Trädnårdsrästare (Harvey talters. Karl Purton) 

utr 12 Pex tb oo tdes 40 

bon 14 App 0 Pon tuek 40 

Siz 11 San 4NM Far 6 Knou SN 

ef 47 

Husa, kiksa (Marpiorie Hilliomn, Mangan Nicholson) 

Str 9 Dex 9 Int 2 Ideas 40 

fen 1? App 12 Pow I tuck 4M 
Siz 9 San 40 Fdu 6 Know 3N 

Namane medifier -1PN4 

PEN 

';/T arheter under Fvans och husan och köksan Aarhotar under 

Jessnaf. 

I å nadset arbetar ocks? två stalldrönnor, Peras namn ör 
Feter Dunhury och Steven tl enafard, Pe har samma Stats 

som S/T:na, Pe hor nusnpå stallet. 

Yeepers lathund 
. Idp>e luck 5 13 d 

Richerd gg 3E EA SPN Hidden 

Thomas 60 20 65 265 

Charles ofM N5 05 30 

Sandy AN 70 on HA 5 

Stevth or 75 5 B(,



uilherfoaren Hall 

PRynaAnNaden ir finrd av Ari sten, och fi taket licner svarta 
takranner. Pet ör utsmvckard> njut iärnsnatler för Alla 

fönster. Rynnanaden oamnes av en trädnård villan i sin tur 

omnes av stora parkliknande fnnr, I stallet finns 6 hästar. 
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Tiönarnas rum, Scertanskt inredda med söno, hvur?, 

nattvoshord. klöädskår och stol. 

Jessan 

Fvans 

Harvov 

Kor) 

Mar inrie 
Menan 

Skofferi, Runt vänvarna når hvllar få ville roten 
Förvaras. 

Förråd av rvorslin. hestick. duker, tolkan, 0, iv] 

Sakerna lJioner starlade frå hvllor runt vännorna, 

Vök, Vid hortro vännen ir en ster vänanfast underigs,. 
mitt nå nolvet stör ett hord få värnerne hänner en del 

köksutrustninno. 

Matsal, Mitt rå onlvet står ett stort ekhord och ett 
dussin stolar. På vännarna hinner nånra tavlor. 

Hall, Detta rym sträcker sin oenom håde under- och över- 
vöninnen., TT hortre önden ov rumipt atröcker sin fvå tr orcer 
urr fill övervåningen, I Tekel hönnoer om slböar I ivuskreena, 

15 nog RPRA ner f9pe söptl ett av Il fdiverp "I barforen "es 

Salono, MNåora fåtölier, hord samt ett harskår, 

Fdward Hilberforcre”s arhetsrum, Ftt skrivhard, enstkriv- 
hordsstol, nåora fåtilier, en öppen sris., FÅ skrivhordet 
linner nånra racrper Ttörende onCsets skötsel och ekannami, 

Rihlintek. Bokskår lönns vinnerna, FAtilier framför bresan 

och i rummets milt. fö vänstra uviopen hönnaer en urrsöttninn 
PAONVÄPPEN, HR rr it. en afrilkonsl inrfördinnssköra, ? sviörd, 

2? Anlkar,. To omibtten av somllönren Er on > 1-ts tem, 
uti lherfoöorern kr Sok Eopofkoe ut don och förklara ott det 

var hör tl kon känode, rn kFöemer också ott vittra ott det. 

ver tur ett inno rara salar ur bong gamlinpar hlev stulna 

Han sjnocr ocks? tt hen borde ha HAllit dalkoan inpl5et tfillo 
sammans med de andre skorna, fr nånen frånaor efter dngga 

andre soker kommer Wilberforcee att viss ur dom, Pe 1inner 

i et! låst skår som står mot höora sälen av rummet. DA 

heståör av: 16ammalt Sumoriskt haolshond som ett lvelkat 

Areboerlanvirn 1! kammar att dotters till 30N0M förr, 

1 lertavl2a skriven mer F Rlaerdeirn av surerisgske och 

onvurtie! skrivtecken Far frrers lkermsep att förkltappe 
att oben Aldrin lvclket fovd en fversttt, I rafessarn 
kommer härvid ottor? sin att ohen körer AN APxrert 
i Pyfopd sor ban Ski kva des, fem ARpAÄn förnaolån Att 

men eba1l1 ebinrt Fors anar I Abaerfanran tt rppteXttre 

ojn det av hängen FN I Ftoörvlee UR hrefet 14 År nåsvrpr 

vill fe bilder cv it alirke dam ar det ot ra, 

fär uter detta licner fot Afrera lerekörvnr i sköret. De



werkaep vars PRÖn EM ormen favlas mar ef vo orda or 

ofkar ppm Att I vila 

Dieböree I böblekfigen fr om felbecetoet, teborte, Urkaltiem 
"rot Hidden 

blard höckerns kommer han ott märke stt an av bhörckerpra 

inte ör en hak. uten en lÅst sek ninord tt likna en hel, 

IT sker linner Alocdv Hills donchek, Tovter i daokalpn 

och skörlittoeretur, Am nånor lveökos mer An 

innefettor nr 1 ArA Freskpivninn av rliundpinnar itf öpda 

under froce tent, Pet ter fem tirmmor okt 158- Snerem 116, 
ran Af MAr bör? elimmer gin fram gå tor dat hape an helvu. 

tFäimmp tt hitts det relnvuanto ctvelket.) fm arplerns eäprer 

att de rMirekt titter i olutet så kamrer palt rr? det 
flyr ts Ihöopfaree cor et + men | "bleor bolt FR Fame or ven 

abb olröve ob ormen PUT Tep PET Ihe te alter lf ån of öl 
är toret liv! i "le fan tt ot bö paäöct ot: lilpng 

10 Detta nur stör kort act psevint, 

11 Teeferum, Det ör hör Hem SE TtÄERfoöopeRp Piörvorepr g'ne jokto 

trofeer, PR ufaniepri brer örestoarnade hväden av räv, 
hbiort, leion, tfiner och antilor, FA nnlvet licper en 
tinerfäll och ett hifroskinn, 

12 Varenrum, Har förvarar ber sina skiutvaren, I låste 

rack rå vänrnarna höänner: 2 27 holtectinar rifles, 

1 3N-06 beltesetion rifin, 2? 17-naunn shotnuns, 1.45 

avubtomolire och 1 59 revolver, lir fins ocke5 ocAopa 

pöotep ammunilien., Mit Eb oi orumeeb Slöör ebt titet hard 

dör ettirelier för varenvåörd ör uppställde, 

13 oForet tHilherforce”s sovrum. Fr stor himnrelssöänn, en snff. 
nfäore stolar, nattvnstkorn, hyrt, 

14 föstrum, förr, lera, Klfdeskår, fåtölj. nottvasbord, 
1 2t srelarns stijölvse vilis var de vill sove, 

15 lucinda ”ilberferee”s boudocr, Perd etolar sköntetmede!? 
rorfymer, tvöttstöll, 

16 forderoh, Mlör hännoer forets klöder i osSstö5tt längs vännarpae 
. 

17. NP. 

19 octödutrustnine. 

19 Fn sleos flanskilld forts tbtöoreo ov 6 Itborieke Hår öns 

kanten av A-19,. 

20 Tiänarnas "f, 

271 Ved och kolförråd, Pn hör ved ör star lar 15aPs ene vännen, 

Hacer kolrörnan linoner en hön kol. Pinnen mvnear ut rå 

hötkejiden av huset, Den sPeörris ov er Jucka som örP penlad 

Ppön ins tln, 

22 Vinköllare,. Hör förvaras vuinflaskor i rack länns VÄNDAPNA, 

23 Kallförråd sv mot och rotfrukter.
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Mina Herrar 

På ion har kommit över ett tömlinen intressant föremål 

med berörinospurkter nentemot vår nemensamra "hohbhv!"y, 

skulle det arörtis min mucket om inn kunde få sn Fr som 
o 

nccter hör på Milherfoarer HATT vnder veckan com kommer. 

på ojokle och Piskel ler fo otröekblern a od ba Pådbere ön 

Pe tt omedtage Tlömplin olrostoina för bedresvootetf härov,. 

Am nånon av Fr bor nÄnon form av kiölpmedel vat det nftlaer 

klassifienrinnen sv föremål av mn il orkolt natur skulte 

det alädia min om Mi ocks? medtoan ess. 

Hiärtlinen 
” . | aa 3 - 

Fn le - SEC UTE AE 

Felworad bHilbherfoöoree



lectavlons tevt efler översöktninn, 

att önptlingen tvekodes beseora den orcde Felbelmen och höns onda 

claner hlåser för ökenvinden. fv när stiirnorna stör vitt kan 

även den störste trollkarl falla. Hans förhannade sten och dolk 

är nu säkert förvarade i den stora oraven. Ind? kan man inte vara 

säker, tv så länne stenen finng kan det tids att han 

Pögbok tillbörseöde Bloc ot td No levw ot otveke) 

7 juli 1575 Iden unpbrincade isen och mina toppra nosser, efter 

3 timmar jakt ett rortunisiskt skerp rå vän från 

Fovrten till fnaland., Prmbhord fanns inne större 

skatter men dock en del krafs från fovpten. förihland 

en magnifik svart dolk samt nrånra lertevler, Tror 

jan behåller dom som kur insa, 

4 juli 1575 Pruktansvird Sh orm igör. Sker fet ock under, och 

det var knappt jan oct PAPA Av omira mön lyckades 

rädda oss ilend med skotterra. Imnar Av bece min till 

Fnoland för att under falskt ramn njuta av mina rikedomar,



Snowdon=Nn-Pve 

Netta är en liten sömnin t-ndsertshv, tär finrs en roliga 

station, ett postkontor, en iirnvönsstation, er ruh och 
inte så mvcket mera, Folket hör ör en smula Ttisstönksamma 

mot frimlinnar,. Nilberforce är altrört omtyckt, 

Am Spelarna söker sin fill polisstationen för ett ställa 

Frågor tm dödsfallet, komer de att visas in Lill Iiram 

ulalsh, se vidare rersoner, 

Från Jiket av den döde kultisten kan man fö följande fakta, 

Med ett lvckaet fntrarolonislan kar man fastaetälls ott han 

är enyvptier, 
Man kamrer direkt att urntöreka när man titter på honom att 

han är satin i ansiktet. rå händerna ock på vissa ställen 

rå kläderna, Hiram '""alsh tror att hen smorde in sin med 
anotet för att undnå uretäöäckt i mörkret, 

Kristallen 

Den ör unnefär i storleksområdet av ett halvt oo. och 
alasklar. Pet enda sättet att lösnöra Wilherforce från 
Keth-Amons inflytande är att stå sönder den, Pen är 

nanska hräcklino, och ett hårt sl:o fevo etl hårt förem?] 
är tillräckliot fur alt kroovsa don. «vv fen krossas komrer 
man att höra 2tt avlänset skrik. Mat är Keth-fmon sam dör för 
andra osnnen. Samtidint komrer Wilherforce att svimma, När 
han vaknar inoen minns han innet från det att han sån tjuven 

i hihlinteket. 

PoIlken 

Fn svart, olänsande, bredblodin dolk. Om nåvon av spelarna 

hittar den kommer Wilberforce töoonhlicklinoen kriva att få 

cor med motiveringen att det är hans, Har kommer därefter att 
hela tiden hära der ed sig. Um nånon frågar varför kommer 

han att son att han vill se till att den inte hlir stulen inen,



  

CA LIL Of Name. Thomas, Mithennoijdlhjoosssssooooooo.. 

S [ | ; . Age 25. sin sa 

Qi H U LH Nationality Enolish > Residence LONAdOP, os 

nn MAGIC POINTS Hamann 

nun INVESTIGATOR STATISTICS mn 123 4-5 6 71 Blond 
STR.14. DEX 15. INT 12. Idea. .6P,. 18-910 11:12:13 14 [> Blåind + . . - rr ellen or Ne em . . C ma 

CON 12. APP. IA POWLE . Luck.sra | 5 16.17 18-19 20 21 | fristakret I 
SIZAA SAN 20. EDUT3. Know 65... fnummumnmn HIT POINTS munnmn hålnino och   SChOOlS sosse sees esse esse ss ss sne 1 23 4 5 6 7 sätt 
DCgICES sosse esse es sees ses s ess sons 8 9 10 11-12 13 14 

Damage Bonus/Penalty .. 49404... oo... 15-16 17-18-19 -20 21     OBBEUEEEREEREDEUDRERRREETAEN TEEN EAA TEDDEDMERERDEEDERELEEEEERDEDDERDR RAMAR S AIN TT Y ÖP ON TES MEET ARRERELEERERDRARRREHEEEER DARRAR ERNER RATATA 

(Insanity «ooo. G ås ) po 2 ob os o6 78-99 10 11 12-13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 2 30 31-32-33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 I6 77 78 79 60 81 82 83 84 85 86 87 88 8) 90 91-92-93 94 95 96 97 98 99 

DA 

[5
 

= Nn
 

NN
 s Ör
 S Se
 

BELIAEEDDDERDRNERREDEDDERDERERDDDERRIRRED DEREN RRADDAA RARE INVES TIGA TOR SKILLS RROTRERR ARE RETRD RARE RARE RAT RDR RE EDA HEARD RAD ERR KLARAR AL AAA NA LA 

Accounting (10) 2.5.0 Geology (00) SE 0 Psychology (05) .5.. 0 
Anthropology (00) 1.0.0 Hide (10) ac: 0 Read/Write Eng. (EDU x5) . 45. 0 
Archaeology (00) ANM. CO History (20) no (I  Read/Write. ...... (00) .... 0 
Astronomy (00) 15.0 Jump (25) 2500 Read/Write. ...... (00) .... Q 
Bargain (05) Po Law (05) ot Read/Write... ooo. (00) 11 
Botany (00) Po] Library Use (25) AM Ride (05) 48 
Camouflage (25) 20 11 Linguist (00) JM (I Sing (05) 45, 0 
Chemistry (00) OM 9 Listen (25) CC] Sneak (10) AN OD 
Climb (40) ad 0 Make Maps (10) INN Speako oso oo ooo (00) 0 
Credit Rating (15) 1 MM Mechanical Repair (20) MT] Spedk soon (00) 0 
Cthulhu Mythos (00) ob) Occult (05) ELI Spot Hidden (25) 25 0 Debate (10) 20.0 Operate Hv. Machine (00) .0P-0 — Swim (25) 250 
Diagnose Disease (05) 2... 0 Oratory (05) 12. DD Throw (25) AN 0 
Dodge (DEX x2) 40 0 Pharmacy (00) Lo. 0 0 Track (10) 20 OO 
Drive Automobile (20) En ff] Photography (10) 4 MN Treat Disease (05) 5.0 Electrical Repair (10) co. 0 Pick Pocket (05) 2 CI Treat Poison (05) ss 
Fast Talk (05) a (1) Pilot Aircraft (00) 30 0) Zoology (00) | 10 DD 
First Aid (30) 30 of) Psychoanatlysis (00) MM T Ööoresemassrrer I 

BEREDARERDEERD DEER DDNRRNA RAR RHDNLR LE W EA PONS- enbart SPELITS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES i 
Weapon Attk?4 Damage Impale Parry? Hit Points 

Rifle. 2? SÅ 1N6+2 10 9 

fFioct/Punet CM ANDA   
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CA LL Of Name. Ph r 1 oc Mi ohg I BÄR 

Pr pra 9 - 
Occupation [ >n 

( l Hl | i! H j | Nationality «20.0 lieh. Residence LOQCer so... 

KULL MAGIC POINTS Hibpttrnantnanatnttaannnnnrnenararbrtnnrnteel at 

unmnn INVESTIGATOR STATISTICS munmnl 1203 4 5 6 71 PÄftohör 
STR.10. DEX 15. INTA6. Idea.20... (8 910 11-12-13 14 | Prurs fÄnon 
CON 7... APP. 12. POW1Z. Luck?5... | 15-16 17.18 19.20 21. | LiPSkENN 
SIZ 17. SAN 25 EDU192. Know25. .. unmmmnan HIT POINTS immun 

Finrenpz 

SChOOly sees eeee sees sees sosse sne 1 2 II 4 SS 6 7 

DUNCUS mö om son dö dd ov 5 & «RR KOKK öh 1 Ra 8& 9 10 1112-13 14 

Damage Bonus/Penalty . sossssss. son. 15 16-17-18 19-20 21     
BERERRRAR RATTAR ERNA RAA AAA RR RER HRM RRNE REL R HRT SAN ET Y POINTS BORRAR RAKAT DARRAR ER RATAR ATA RAR RATAR AAA R RER EADR RAA RADERA AREA RAR RAA RARE RAL HALM 

(INSANHY sosse ) I 2 3 449 678-99 10 11 12-13 14 IS 16 17 18 

19-20 21 22-23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

BRERORHERDDEDDDEREDEARDREREDNEA DERA AADERE KODE EDDAE KARA H NARE HNINNHNNNNN INVESTIGA TOR SKILASS feernonnonntnnnnrrnontnoneennenkeneerennnrnannnenrnnnannnnnnnnnnnnn 

Accounting (10) 10.0 Geology (00) IRM Psychology (05) 0 
Anthropology (00) 0. 00 Hide (10) IM Read/Write Eng. (EDU x5) > 200 
Archaeology (00) IC History (20) AMA Read/Write. I öhiv (00) IP 
Astronomy (00) ADD Jump (25) 3 Read/Write, ...... (00): unna CI 
Bargain (05) 200 Law (05) 15.0  Read/Write. ...... (00) .... 0 
Botany (00) 30 [1] Library Use (25) 40. 11 Ride (05) . | ss a IG 
Camouflage (25) 3000 Linguist (00) I Sing (05) . - of] 
Chemistry (00) 40.0 Listen (25) AC  Sneak (10) 200 
Climb (40) 40.0 Make Maps (10) 10 Speak Latin... (00) . 15 0 
Credit Rating (15) 30.0 Mechanical Repair (20) 20.0 Speak... .vov on. (00) AA Oo 
Cthulhu Mythos (00) 40.0 Occult (05) 25,0 Spot Hidden (25) Me 
Debate (10) 30.0  Operate Hv. Machine (00) . OM 0  Swim (25) 25 0 
Diagnose Disease (05) 2... 0 Oratory (05) 15.01 Throw (25) 220 
Dodge (DEX x2) OM Pharmacy (00) UA Track (10) JOG 
Drive Automobile (20) 30 ot Photography (10) INT Trom Disease (05) bf] 
Electrical Repair (10) 0 0 Pick Pocket (05) 2 L Ireat Poison (05) s rea EJ 
Fast Talk (05) 30: 0 Pilot Aircraft (00) ON0-G Zoology (00) NO 
First Aid (30) 30 Psychoanalysis (00) Aa a 

BEKEREDEENENEKDE KDE KBR EDEHDEKRRNN W ESA P ONS TERRIBLE SPETS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES u 
Weapon Attk 24 Damage Impale  Parryk — Hit Points oo BÄnNd. FÄRB MAMNITA ss ss ons 
focket- ter rer rer ere | reser ere ere ere reses reser rss ss ss LLA 
ln if Ac 1DN3 Bu. . A   
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CA LL Of Name. il] iam MÖJeuth!! SInelait........ 
"ve... Sex Male Age 32 Occupation. iv. Sve... Sex Male... Ageåro.... 

( i Hl || Hl | Nationality .SDOLISH. Residence I OMdO0, ooo. 

HULL MAGIC POINTS titetpinenerbnannrnnnnannnnnnnernbebennnnernannenn ann 

inn INVESTIGATOR STATISTICS um 120023 44-567 Svart hår 

STR? DEX 12 INTIZ. Idea. 22... |) 89-10 11-12 3 44 | Börkbruen önon 
CON 130 APP. 12. POWID Luck... 15-16 --17-18 19-20 21 ME PYTT 
SIZ AZ. SAN 7? EDUIN. Know... Hmmm HIT POINTS mmm 

SCHOOLS : sö öar än sn ro or 4 «a sm swminsn roa a MN 1 2 3 4 ss 6 7 

DegCCS sosse erreeeserress rss rss ss sa 8& 9 10 Il 12-13 14 

Damage Bonus/Penalty ,...s.si.ss.. vv. 15-16 17-18 19 20 21     BORRIAERRERDNNERHEEEARRDRD DUNDEE NDARERREEEEEREREERN DER KODERDERELHEHEHHHERN HN S AN ÄT Y POTNTS nranarnrrnbanbneRenrnanenerErr TR ARERREEEER AREAN AAA 
(INSAMIYy sosse sees sosse ooo ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19-20 21-22-23 24 25-26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
16 47 48 49 50 51-52-53 54-55-56 57-58 55 60 61 62 63 64 65 66 67-68 69 70 71 72 
13 74 5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 I1 92 93 9I4 95 96 97 98 99 

BEEKKEKEDEEREDEDENERDDEDDEDEDEKDERDNED KDE KEN KDRKDE KR KDN KANADA NNNNNNNN INV ES TIGA TOR SKILLS eneronenernerberbernenbeanenernernnnentrnnnennantannnanannannnnnnn 

Accounting (10) 15.0 Geology (00) AP. [I Psychology (05) 05,0 
Anthropology (00) ANT Hide (10) 0] Read/Write Eng. (LDU x5) 60. 01 
Archaeology (00) UPN History (20) OT Read/Write. . vo... (00) OM 11 
Astronomy (00) ! 2 0 Jump (25) . 2 [3 Read/Write. ...... (00) AN Q 
Bargain (05) an (3 Law (05) 19.0  Read/Write. ...... (00) NAD 
Botany (00) DD Library Use (25) 35.00 — Ride (05) 0 
Camouflage (25) 20.0 Linguist (00) CM Sing (05) 2 0 
Chemistry (00) AD. 0 Listen (25) . 2 [1 Sneak (10) ; AM DD Climb (40) OM Make Maps (10) SÖ Sök enso sou na (00) PAD 
Credit Rating (15) 2” Mechanical Repair (20) DH Speak ooo (00) ANA 
Cthulhu Mythos (00) 3... 0 Occult (05) 0. DC) -- Spot Hidden (25) SED 
Debate (10) 10.0 Operate Hv. Machine (00) VM. TC Swim (25) 25 gg 
Diagnose Disease (05) i .o. 0  Oratory (05) 2.0 Throw (25) ; : 0 
Dodge (DEX x2) PLM Pharmacy (00) AAC Track (10) AMT 
Drive Automobile (20) OM [Jo Photography (10) ANT Treat Disease (05) oo] 
Electrical Repair (10) AL Pick Pocket (05) on L- Treat Poison (05) 0. O 
Fast Talk (05) 55. 0 Pilot Aircraft (00) NANO Zoology (00) ANA 
First Aid (30) 30. 0  Psychoanalysis (00) AN ere ess nn. 0 

HONOHEBNEMEDNEHEREBSRRHBNRNNERNNUHBNUUHNIN WE AP ONS euorououesournrononnnnnnnnmnunnnnun SPELLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES i 
Weapon Attk 4 Damage Impale Parry 20 Hit Points 

RR rRMn IL 35 AN 70000 IN 5 shots/round Base ranne 10 v 
Fist/Puneh AN AD3   
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CALL Of 
THULHU 

Htnnunt? INVESTIGATOR STATISTICS immnmunn 

STRA.7.. DEX 13. INT12.. Idea. .60N.. 

CON 1,5 APP.10D. POW 14. Luck 7... 

SIZ 16 SAN ZR. EDU 14. KnowAnN.. 

SChOOlS sosse eseee ess rss ss ss sees 

DeÉICES sosse ee ee rer esse ses ss ss ss sa 

Damage Bonus/Penalty «44060. 00o00 oo.   

Name [Odword "Sandy Mr CAherson a 

Occupation fr iv toe. Sex Vadan Age .4..... 

Nationality of floo0o. Residence Leden, ooo. 

KL MAGIC POINTS Hnpernaennannnnennrnattbarnnnnnnnrrnrnnnrrnnnntnnnnnnn 

1 2 3 4 5 6 7 Rrunt HKår 

8 9 10 11-12 13 l4 | Bruna önaon 
; Mustasch 

1 17 9 20 2 - E 15 16 18 19 20 21 Robust 

Hmmm HIT POINTS tmmnmnmnn 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11-12 13 14 

15 16-17-18 -19 20-21   KERERHRRERRR END ER HERRAR HERE REELLT RER L HELLRE LL HLLLLLLLL SA NET Y POINTS BARHAERER HERA TER TER ERROR DERE ER LEDER HERRAR RARE TARRTR TARA RAKA RARE REA KLART RANA LNN 

(Insanity ) I 2 bob 6777-89-10 

19-20 21-22-23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 SS 60 61 62-63 64 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

ERATEDRRERERERD RA HRARDRARERR TARA RD RON RER RER ERA RA RRD ERA RAA RAMAR ALLAAH 

11 

38 

[2 13 14 15-16-17 

40 41 42-43 44 

67.68 69 GQ 71 

94 95-96 97 98 

39 

66 

93 

65 

92 99 

INVESTIGATOR SKILLS HRATRAERDRDERET RETADE RRD RAT RADAR TRE RENA AERDAER ARLA ERA ELER EER ERAN AH 

Accounting (10) .4D. 0 — Geology (00) 100 Psychology (05) 20.0 
Anthropology (00) OP. 0 Hide (10) 10 Read/Write Eng. (EDU x5) AN. 0 
Archaeology (00) OPM. 0 History (20) AMT  Read/Write, ...... (00) 0 
Astronomy (00) .N0, [3 Jump (25) . 20 [0 Read/Write. ...... (00) QQ 
Bargain (05) . 19 [I taw (05) . 15 [Jo Read/Write. ooo (00) 0 LI 
Botany (00) IT dibrary Use (25) I Ride (05) ot] 
Camoutllage (25) SM Linguist (00) SNITT Sing (05) 50 
Chemistry (00) 100 Listen (25) SO 3  Sneak (10) ON 0 Climb (40) 60-02 Make Maps (10) AND Speak ososso sola (00) 0 
Credit Rating (15) 20.01 Mechanical Repair (20) 4) (I Speak ooo ooo non (00) =... 0 
Cthulhu Mythos (00) 22.0.) Occult (05) 2451) Spot Hidden (25) 49.0 
Debate (10) 20.0 - Operate Hv. Machine (00) AN OO  Swim (25) 25.0 
Diagnose Disease (05) .2.. 0  Oratory (05) 220 Throw (25) 450 
Dodge (DEX x2) 45. .0 Pharmacy (00) AD 0 Track (10) 60.0 
Drive Automobile (20) 60 0 Photography (10) 400 Treat Disease (05) Do 0 
Electrical Repair (10) 10-07 Pick Pocket (05) 40 Treat Poison (05) 2. Ö Fast Talk (05) 70. Pilot Airerafi (00) AMT /oology (00) N0 RH 
First Aid (30) SO Psychoanatysis (00) HM fl > CT 

BENRURDIRARHEARERD RDR RA RANA WE A PONS annan 

Weapon Attk bh Damage Impale — Parry? 

45 auto 5N 1010+2 Nn 

sm knife 30. A:D4 LANG. 6 

list/huneh.55 ABANA... 

HIRERKE ANNE NNNN 

Hit Points 
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] iet ( ra 
Rösidenceé «>=. P0 ov. Nationality 

KILL MAGIC POINTS imnun 

1 2 3 4 5 6 I 

KRA RIAA AREA ATT AR ARA RR EDER READER RER EARTH AATTRNEA NAT LR 

Mörkhlond 

  
a ”- az - 8 9 10 11-12-13 14 | frå Enron STR.10. DEX 14 INTE. Idea 65... 9 AR IT 38 dö ac or | kart 

CON :Co APP. POW'".. Luck..... | ET € r2årot undif- Il lendpe 

SIZ OC SAN CT EDUYNS. Know!" unna HET POINTS mun 

SCHhOOlY sees ess ses ses 1 2 3 4 SS 6 7 

DCPICES sosse 8 9 10 11 12-13 14 
Damage Bonus/Penalty ...soossss...... 15 16 17-18 19 20 21   

SANITY POINTS ttannnannanannnnmnnmn rna 

rr rr rer ee ee ss ) I 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11-12 13 14 15 16 17 18 

23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

50 51 52 57 58 60 61 62-63 64-65-66 67 68 69 70 71 72 

77 178 79 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95-96 97 98 99 

AAA TAR ARETHA AAA AA 04444 4444444AAAAAAAA AAA AAARA RAA RAA AR RA AR RR RER RR RAR RER AE ADA TL NAT TTNL 

(Insanity 

19 20 21 

46 47 48 

73 174 75 

59 
76 83 86 82 92 

BERERHEDRDDRERRERRDDERERRERENDDD AR EREDDDERERERDDD DIE RER ARRRLL ANN IN VESTIGA TOR SKILAS  nnnannrnnnnnrnnernnnnnnnanannrrnnnnanrnnnrnnnanmnnnnnnnmmmnmmnmnt 

Accounting (10) 0-0 Geology (00) MOM Psychology (05) 0 0 
Anthropology (00) 15.0 Hide (10) 1 > [1 Read/Write Eng. (EDU x5) —. 25. 0 
Archaeology (00) 200 History (20) . 4 0 UD Read/Write, ...... (00) 0 
Astronomy (00) SG 0 Jump (25) NO  Read/Write. ...... (00) .O 
Bargain (05) 0. OD Law (05) RM  Read/Write. ...... (00) .... 0 
Botany (00) 000 Library Use (25) 6M-17 Ride (05) 19 (I 
Camouflage (25) 20 Linguist (00) SOM Sing (05) a G 
Chemistry (00) ON. 0 Listen (25) 220  Sneak (10) 205 
Climb (40) 0.0 Make Maps (10) 10 GG Speak .......... (00) 0 
Credit Rating (15) 45.0 Mechanical Repair (20) 20.0 Speak. sooon nns (00) ... 0 
Cthulhu Mythos (00) AH... 0 Occult (05) 5. 0 Spot Hidden (25) 00 
Debate (10) A.M Operate Hv. Machine (00) OC Swim (25) 255 
Diagnose Disease (05) 50 Oratory (05) ND Throw (25) IN 0 
Dodge (DEX x2) > 0 Pharmacy (00) FÖ Track (10) 20 
Drive Automobile (20) i 0 Photography (10) - "(Treat Disease (05) >. 0 
Electrical Repair (10) e.o. O Pick Pocket (05) 2.0. OD Treat Poison (05) 00 0 
Fast Talk (05) DO Pilot Aircraft (00) 2.0 Zoology (00) 0 
First Aid (30) SN Psychoanalysis (00) AO of 
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Richard är Thomas äldre bror, T 4 Pträdanrde och sött Nånrot tfillhakodrannn, Han delar dark sin hrAave intrnpasp för o lepede så lapp väl t- ö . dyr 5 . oo och vare nå sin själv i Frönneta 1 öäepe 
henfr Up - dolsman 

fr hen 

liksom sin han en 

Sandv är en t ff skotte som 
När han väl Är invalverad i ot f.j1 

envishet tills han har nått 

sviker Aldrin en 

bhvrå. Hen 

sförmåna, 

inte är rädd fir fan själv, 
kömror hon vidarnr med en hlodhunds lösninnoen. Kon tyckas lite Surmulen, men vän, Stogth et kompanjon i ro tleras detektiv hvser en väldinot stor roerpekt sin kompan ions slutledning 

OPRANSAMNNMNA 

För 

Sleuth ser sig själv sem der kanske atörat 
fiderna,. Meden han Anelklisnr 

on fondens tt äÄverekaotta ajn silv, 

Irtektiver 
fel tinpent. 9 € 

nANAm 
TR VS ber hen 

”Ss 

dop 
P AP Can fAv lkarpan inn, 

”harle Nicholssor 
okE1, Han 

"T intresserad av "The Muthnal 

fakta 

är innen stridens man act är 
ov vetenskanlina 

ön att ne sin in i handgeminn, 
ir trossered av att samla 

lite tarksrridd och frånvarande. 

mera 

Thomas är Richards vnaore hror,. Medan hans hrar är Undfallande 
Thomas rättfram och madin am än nånot tanklös 

är 

Han kon ibland Före. 
falla en smula irriterande eftersom han hela tiden 
att han är 

är medvetaonr am 
adelsman. och därför strået vassare än venliar dödlina,


