
BLODSBAND 

ett Cthulhu-scenario för Wettcon -38 

av 

Johan Jonsson tel 036/16 D4 48 

och 

Edwerd Hiscoke 

Sceneariot bör jar med att srelarnea stioer av tåoet i 

Venedio, men innen dess inträffar följende, Renfrev 

mottar ott brev från sin vän Peter GCreenleef den 
10/6, deoen därnrå mottar hen ännu ett brev från Peter, 
denna oåno en bön om hjälp. Renfrew meddelade de andre, 
visade dem meddelandena (bila0oa 1&2) samt bad dem 
att packa vad de ville ha med sia, och följa honom till 
Venedio, Vise alltså spelarna bileanoe 1&2. Låt dom 

sedan skriva samman sin ecuipment, Låt därefter snelet 
bör ia, i Venedin,.



Bekorvund 

För omkring 50 miljoner år sedan, lånot innen människens 
tidsålder, slonco sio en främmande ras ned på jorden, 

Dess nemn., i den mån det är möjliot för mänskline stäm 
hand ett uttela det, var Ineelvi, Det är troliot ett de 
elon sin ned här efter ett ha drivits bort från sina 

oamla boplatser av andra, ynore och vitalere raser, säk- 

ert är dock ett de Ineelyi som nådde jorden, ver en dekea- 
dent snrillra ev vad som tidioare hade varit en stor ras, 
Då de ver trötta på krio, men sertidiot visste att dette 
deres nya hem snart skulle falla i händerna på en annan 
res om de inte vidtono åtoärder för att försvara det, he- 
slutade de sio för att skepe en stark och listioa ras av 

slevar, Lyckliotvis fanns det redan rå planeten en typ 
av trädlevande djur med en viss beoränsad, primitiv int- 
ellioens, Detta djur var vad Inaelyi beslutade sio för 
att använda som råmaterial, De inriktade nu hela sin ur- 
åldrioa kunskap på problemet att omvandla denna patetiska 

varelse till nåoot användbart. Deras lösning toa sia for- 
men av ett virus, vilket när det ympades in i kroppen på 

ett vuxet djur, stertede en förändring av samtliga celler 
i djurets kropr., För ändrinoen too unoefär en vecka ett 

slutföras, och när den ver klar hade en skyon sustralo- 
pithecus förvandlats till en fruktansvärd stridsmaskin, 
De nva slavarna visade sio vara en stor framoång, De 
tvcktes ha outtömlioa resurser av styrka och vildhet. 

Dock fanns det nåora problem, efter förändrinnen kunde 

de inte länore tåla sterkt solljus, deras blod bröts efter 
en tid ner av viruset och de behövde därför reoelbundna 

blodtrensfusioner för att överleva, dessutom tycktes 

det stora flertalet av djuren ha en naturlig immunitet 

mot viruset, bare ett litet antel djur hede smittats, 
Det fanns dessutom ytterliogere ett problem som Inaelyi's 
snart skulle upptäcke; de nya slaverna kände inoen lojelitet 

oentemot sine herrar. 
Slutlioen kom så krioet som Inaelyi hede fruktet, Det ver 
en främmende res som Inaelvi aldrio tidioere hede mött, 
beväpnad med konstioa men effektiva vapen, 
Kampen ver fruktansvärd och förändrade stora delar av 
planetens utseende till vad det är ideg,. Dock stod Ineaelyi, 
med sina nye sleavears hjälp, som seorere i striden, Ineelyi 
hann dock inte olädjas länoe åt sin seoer, 

I samma öoonblick som seoern definitivt var vunnen, kastade 
sig slavarna över sina herrar och slet dem i stycken, Det 
var egentlioen aldrig nåoot tvivel om utgånoaen, Inaelyi ver 
förlorade i semma Ögonblick som de beväpnade det de inte 
kunde kontrollera, 

De tidioaere slevarna insåo dock snart att de aldrio skulle 
kunna hålla jorden gentemot de mäktioa och uråldrioa krefter 
som omgav den. Inte utan Ineelyi's kunskap, ev vilken de 

endast hade lyckats behålla ett litet stycke, De beslutade 
sio därför för att beblanda sio med den res från vilken 

de blivit upplyfta, och där invänta sin chans, 

Från denna tidpunkt och framåt vandrar de som en blodröd 
tråd oenom historien. Rasen de Jåtsedes tillhöra förändrades 
och förskaffade sido intellioens, bör jade oå på två ben och 
kalle sio människa, Under hela denn2 period tYevde de tidioere 
slavarn2 bland dem och drack deras blod, Resen de levde 
bland hade månoa namn på dem, men det mest livskraftioa visede 
sido vara vampyr.



Bera vid en enda tidrunkt har vampyrerna mött nåorea all- 

varlioa bekslaoa, Detta år 1561 i Venedio, Vid denne tid- 
punkt umgicke de med ellverliaa planer på ett tre över 

hela staden för att envända den som en slaos bas och huvud- 
stad, De hade reden börjet sprida ett slens skräckvälde 
blend stadens enklere befolkning, Då flyttede en man vid 
namn Samueli Morezzo till staden, Han var känd för att 
vare kunnig i övernaturlioa tinno, och vampyrerna sökte 

upp honom, alltid ivrioe att lära sio nye tina inför den 

tidpunkt då de tar över jorden, och erbjöd honom ett oå 
sammen med dem (lett falskt erbjudende eftersom deres stam 
var så skild från människornas vid denna tidrunkt att 

viruset inte kunde få fäste i människor com inta nå nånot 
sätt var släkt med en släkt vampyrer), 

Morezzo insån att han var förlorad om han inte på nåoot 
sätt lyckades hitta ett vepen mot vampyrerna, Sökande efter 

dette sträckte han ut sin själ mellen sfärerna, och nåocon- 
ting svarade honom, Det kändes som nåoot gammalt och sedan 
länoe dött, nåoonting som dröjt sig kvar enbart om ett 
kunna finna en länoe eftersökt hämnd, Det fyllde hans 
hjärna med symboler och ritualer, metoder och ideer i 
en väldig ström, När det äntlioen var över tong det honom 
en dag att återhämta sid innen han kunde sätta ioåno att 
tillverka det föremål hen blivit beskriven, När hen börjede, 
liksom när han var kler såo det ut som en oråsten, men 
den ände nu väldioa krefter mot allt av vampyrers släkte, 
Han ton stenen och oav sio av till deras höokvarter i staden, 

Detta ver beläget i nåoontina som utseendemässiot påminde 
om en Basilica, Det hede helt enkelt roet vampyrerna att 
på detta sätt håna samtidens kyrkor. 
Väl där cirklede Morezzo tre varv runt byooneden, en han- 
dlino som effektivt stänoaode in vampyrerna, Därefter 
knackede han på och tränode seden in i Basilican, De 

vempyrer som försökte hindre honom kastades åt siden av 

stenen, De kunde inte nå honom, men det kunde däremot 
deres varen. Knappt hade han hunnit in i byooneden förrän 
en vampyr kastede en pik som helt genomborrade honom, 
Medan han sjönk till oolvet dödligt sårad började stenen 
lysa ellt starkare, Den förbrännde så semtlioa vampyrer 
som befann sic i byoonaden., Vampyrere kunde heller s1drio 

återta sin förlorede bas eftersom stenen fortferande | 

fenns där, och stötte bort dem, När rvktet spreds om vad 

som hade hänt växte åsikten bland de läore skikten bland 
befolkningen, att Morezzo hade heloat Besilicen och att 
can alltså skulle uppkalles efter honom: Besilice de 
Morezzo, Basilicen är dock irrelevant oentemot rumsdimen- 
sionerna, Den kan inte säoas ligoe på nåoon särskild punkt 
utan snarare Överallt seaemtidiot, När man hittar den sker 
detta vanlioen på följande sätt: man upptäcker att men 
har kommit vilse och befinner sio i okända kvarter, Plötsliot 
finner man sig stående fremför en stor olycksbådeande 
byooned i svart marmor. Besilican har under årens lopp 
bygoot urp sin eoen leoend i Venedio, Den hetraktas som 
cn slaos husens flyoende Holländare,



Nör vampyrerna inte länore kunde utnyttia Basilican som 
hace hestämde de sino för att smälta in mera omärkliot j 
stedons hefnlkninno tills dess att da lvckats anelvsera 
sin fram till vad som oått fel förra nånoen, För att 8- 
stadkomma detta ton de sio namnet Fortaleza och köpte 
ett ralatsliknende hus i stacen, 
Därefter hände inoet av större vikt på ca 250 år, Netur- 
liotvis fortsatte vemryrerna att döda och suoaa sina offers 

blod, men de såo alltid till att dessa dåd inte kunde 
sråras tillbaka till dem. 
år 1907 inträffede dock nästa sak av vikt för den här 
berättelsen, Gioroio Forteleza blir kör i Meria Delnoada, 
När detta inträffade ver Cioroio 17 år och 3 måneder, 
Det var med andra ord fortferande 3 månader kvar tills 
dess att han skulle bli inymnad med viruset, Fram till 
doses var hen bare en vanlino människa, Hans nyfunne 

kärlek övertyoade honom om att han ville fortsätta med 
det. Nåoot som var fullkomligt omöjliot i Venedio. 
Alltså too han med sing Marie samt en koffert fylld 
med värdesaker och lämnade landet och så småninoom ock- 

så kontinenten, Han slutada inte fly förrän han nått 
Amerika, där hen öoonblicklinen bytte namn till Creen- 
leaf. När han så småninoom fick barn berättade hen aldrio 
för dem om släktens historia, och när han så doo en 
neturlio död, lämnade han dem ovetande om den fruktansvärde 
fiörbennelse som vilade över dem, 
Nåora oenerationer senare föddes i Enaland en släkting 
av familjen CGreenleef vid namn Peter . Hen hyste ett stort 

intresse för släktforskninn, 

läs härvid Peters första brev till Renfrew (hilane 1) 

Efter de händelser som förklaras i brevet, beoev sin 

Feter till Venedios Statsarkiv, Här too det honem inte 

månnoa timmar ett urrtäcke ett familien Fortaleze fort- 

farande bodde i Venedin, hen hittede till och med adressen 

till deras femiljehem, Nästa dan begav han sin till Riva 

da201i Schiavoti 103 där huset låo, Han rresenterade sin 

som en släktina i förskinorinoen och blev hjäörtliot mot- 

teoen, Femiliens överhuvud Dezd Fortaleze bjöd honom rå 
midden och konverserade vänliot om släktforskninn och 

familjens historia. Trots detta kände sia peter ille 

till mods under hele måltiden. Dazd var en böjd o2ammel 

man med nåoot djuriskt i sitt utscende. Det ver dock först 

vid måltidens slut som Peters onda aninner besennedes, 
Med en reptilsnebb rörelse hönvg Dezd honom plötslint i 

ermen, Det ver över nästan innen det hunnit börja. Gemlinoen 

höll därefter kvar honom i stolen med en styrka som var: 
fullkomliot häpnedsväckende hos en så skröplin men, och 

meden viruset börijeda verka förklarade så Dazd femiljens 

senn2e historie för honom, Hen avsluts=de med ett säns åt 
Peter att envände de närmaste danerna väl, Hen måste 

nämlioen under denna period besluta sio för om han ville 

ta dol i familicns ärofulle historie, oller om han hellre 

ville återlämna till dom allt sitt blod, Därefter lät 
namlinnen, Peter lämna huset. Nåonot denne oijorde som i 

en dimma, Hele tiden försökenda intala sin siälv om ett det 

måsta vara on dröm. |



Detta hopn försvenn dock innan hen ens hunnit hem. när 
viruset bör iedae få fösta i hans kroafr. Helvt delinsek 

som hon ver kunde han inte finna nånnn annen lösrinn än 
tt ekrive till Renfrew och be honom om hjälp. I sitt 
dåvarende tillstånd var det dock rer än hen klerede cv, 
Det häöäste hen lyckedes åetedkomme vor hilege 2 
= = LJ 

Erofter ove de hen meEllsn vensinno och mecrvetslöchet 

i virusets våld till sanre den som Investinostors srländer, 
Matton till denna den når nämlicen virvuceet in i on nv fees, 
nämlinen hbärsärksreseri, IUten att kunne hbeida sin s iälv 
lärer hen amok och dödar 2112 på det rensionat där han 
bor, Hen förlorser därefter återicen medvetendst, Väl med- 
vetna om vad denn2 fas innebär ber Dezd skickat on av sine 
undersåtar för tt se till ett Peter into i onäöden 
skedar sin själv, 

Ansden 13/6 1920 

En strålande dec. Investicetors anländer med tån till Venedins 
jiärnvänosstation kl 200. Staden slår emot dem med tusen lukter 
och intryck i semme önonblick som de stioer ev tånet, 
Skrikarde oondoljiärer, macnifika bvonnecsverk, .... 

Om de innan kl 1200 denna dec becer sio till Riva de 
Incippiedo ( Peters: pensionat) kommer de att vera de förste 
ett upptäcka brottet, Petta är synen som i så fell möter dem: 
Ftt normalt bostedshus i centrala Venedio, I ett fönster 
bredvid ytterdörren sitter en skylt med texten Pensionzet 
skrivet på itelienska.enoelska,freanska och tyska, Det oår att 

nå rensionetet håde till fots och till båts. Ytterdörren 
vetter mot en kenel. men trottoaren som linoner rmellan kenelen 
och husväooen sträcker sin runt sidorna på huset så ett 
den ansluter till den väg som oår på beksiden av byoonaden, 
Ytterdäörren står nånot på nlänt., Om man undesöker den 
närmare upptäcker man ett den tycks ha helt enkelt pressets 
inåt tills kolven hear givit efter, Det ver rå detta sätt 
Dazds utsände tog sin in i huset, Innanför dörren liooer ett 
söndersl=oet lik (SAN LOSS 0/1D3). Det finns två öppna 
dörrar i bottenvåninnen., Bäooe ledende till bostedsrum 

( Peters skrik Jockade elle i huset till övervåninoen innan 
han dödede dem). Det finns också en estäöäncec dörr ledande till 
ett prrydliot kök, Rakt framför dem finns en traerpa till 
övervåninoen, De har knappt hunnit in förrän det hörs 1jud 
från övervåninoen, | 

Övervåninoen består av en korridor länos vilken det liooer 
6 bostads rum, dörrerna till samtlina står på vid oavel. 
Det liooer 7 söndersleocone kropper i korridoren, Ljuden 
kommer från första rummet på höger hand, I förste rummet på 
höger hand befinner sig sio ,den av Dezd utsände wvamnyren 
samt Peter , Peter ligoer ner på oolvet mumlende 

deliriskt. och vempyren lutar sio över honom, Detta förrändras 
dock när spelerna titter in i rummet. I samma öoonblick 
kommer nämlioen vampyren att kaste sio förbi dem, tvärs oenom 
korridoren, in i rummet på andra siden, och ut oenom fönstret 
där, Det fönstret vetter mot kanalen och när de kommer frem 
ditt kan de inte se nåoot annat än rinner i vattnet, Om 
de har vepnen i händerna hinner de avfyra en selva mot 
vampyren, Vempyren är insvert i en svart kerpa som skydd 
mot det klara solskenet men de hinner se ett kritvitt ensikte 
innan den försvinner, Um nåoon försöker hindra vempyren att 
reasser2 kommer denne person att kastes åt sidan och te 1D3 
skada.



  

Vad de än oör kommer Peter inte ett vakna urp ut deliriumet, 
Hen kommer hela tiden att fortsätts mumla, men det enda som 
oår ett urskilja är Basil Morezzo, det andra är bare oarti- 
kulerat svemmel. 
Om sfrelerne beslutar sig för ett kontekta frolisen kommer det 
att ta desse 20 minuter att enlände från det att de blivit 
lermede, Det finns en funoereande telefon i bottenvåninoen. 
Brottet upptäcks eutomatiskt ev en orannfru kl1200 om inoet 
oörs innen dess, Nöér polisen anländer cet fråoa om 5 poliser, 
1rolisläkeare samt detektiv Petrucci. Den senere tror uteaen- 
vidare på spelarnas historie, Hen har trots allt inoen an- 
ledning att misstänka dem, Han låter dem oå efter ett kort 
förhör, och efter ett he frågat dem ver de bor eller rlernerer 
att bo i Venedio, Hen ber dem också att inte lämna steden 
utan att först underrätta honom. 

Det är att nråreke att Dazd vid det här laoet känner till 
att Investioators är ute efter honom, Han tänker dock ännu 

inte vidta nåora motåtoätder mot dem, De nrasser utmärkt i 
en liten test hen har plenerat,. Det är möjligt att hen 
efter alla de år han har levt her blivit en smule föraktfull 
oentemot normala fiender, 

Nästa sek som inträffar är att Peter flyr från sjukhuset 
där mean har leot in honom, Det hele sker vid 1900-tiden och 
mycket snabbt. Han vaknar till fullt medvetande, tittar sio 
omkrino, skriker rätt ut och slänger sia ut oenom rummets 

fönster (ja, det ver stängt) , semt försvinner bland de 
dunkle oränderna nedanför, Polisen her placerat en vakt ut- 
anför rummet. Om inoen av karaktärerna her beoärt ett få 

vara i rummet med Peter , så kommer det enda som känns 
till om händelsen att vara att vakten hörde ett skrik, men 
när hen tittade in i rummet var det tomt och fönstret ut- 
slaoet. Polisen kommer i så fall att anta att Petor her 

blivit kidneppad, Polisen kommer också att skicka ett med- 
delande om detta till Investioators hotell. 

Därefter händer inoentino vid 1200. Vid denna tidpunkt orips 
Toombs av en föranina om att han måste ta med sin de andra 

och o9e sio av mot en besynnerlio byaooned som verkar resa sio UT 

hans drömmer. (Tao med den keraktär som spelar Toombs ut, och 

säg detta till honom.) Om de har hyrt en eoen båt oår dette 
naturliotvis lätt, men om de när de inser att den, vid det 
här lacet mer sä log mindre i dvala vandrande Toombs, är på 
väo rakt ut i vattnet, blir. tvungna att ropa till sio en 
passerande oondoljär, kan visse problem uppstå, Allteftersom 

färden påoår kommer nämlioen denne eventuelle gondoljär 
att bli mer och mer nervös tills dess att hen helt väorear 
att länore följe Toombs instinktivt rekede anvisninoer. 

Vid det här l20et låter hen Investioetorese välja mellen att 

antinoen könpe båten till överpris eller simma, 
Efter ca en halvtimme kommer de så fram till sitt mål: 
Basilica de Morezzo., Utifrån ser byoonaden ut att ha väldioa 
proportioner. Den sträcker sig urp mot himlen som en oioan- 

tisk klirpa i utsired nattsvart marmor, Det är svårt ett ur-



skilie de exakta konturerna, Det är som om Besilicen ständiot 
skiftade form och utseende, eller kanske som om den var bvonrd 

i vtterlioere en dimension, förutom de vanlioa tre, Om nånocn 

omsorosfullt studerer murverket förlorar hen mycket riktiot 
1/1D3 SAN, En rort i samma meteriel som resten ev byooneden 

svinner ÖöÖrpen, en tjock dimma tycks ha laot sio över omoiv- 
nino2n, tv men kan inte länore so några andre hynoneder, 

När Investioators oår in är dette den syn som möter dem: 

En väldio sal med här och där, till synes slumnrmässint ut- 
rlecerede pelere (se bileoa 4). Hela salen är fylld med 
skimrande muralmålningar vilka verkar vrida sio omkrinno ver- 
andra som ett knippe ormar, Samtlioa målninoar förestöller 

vid en snabb blick olika kyrklioa motiv, Tittar man lite länaore 
bör jar de dock alltmer likna diverse oroteska mardrömsvarelser 
som bara kunde ha framdrömts av en sjuk själ, Alla dessa mål- 

ningar verkar ständiot vara i rörelse, utom en, Detta märker 
men dock inte om men inte uttrycklioen säcer ett man stud- 
erar fpanoramat noggrannt. En handlino som kostar 1/1D6 SAN, 

Den bild man finner vara orörlio föreställer en äldre man 
med en pik oenom bröstet, från hans hand faller en sten. 
Om man oår fram till bilden och studerar den närmare finner 
man att den fallande stenen verkar skiuta ut nåoot, Rör man 
vid stenen upptäcker man att den oår att dra mot sio. Plötsliot 
lossnar stenen med ett härbart rlopr. Stenen efterlämnar inoet 
hål, den finns bare inte med i bilden länore, Samtidiot som 
man drar loss stenen börjar även den här bilden förändras, 

Den oamle mannen börjar förruttnea tills dess att bilden före- 
ställer ett skelett oenomstucket av en pik, Stenen nåminner 
mest om en vanlio aoråsten, fast väldiot blankpolerad, 

Alla dessa handlinoar som behövs för ett få tao i stenen ter 
dock minst 20 minuter och lånot innan nåoon av dem har hunnit 
utföra det, i själve verket innen nåoon av dem her hunnit 

ogöra mer än ett kliva in och kasta en förfärad blick, så 
hörs ett djupt sornoset skrik vilket eker som ett levende tinn 
mellen stenvänoerna, Skriket tvcks komma från den side man 
har till höoer när man kommer in i byognaden. Undersöker man 

närmere hitter man trepran till taket. 

Väl på teket är blend det första de ser Peter (runkt 6 rå 

kartan) som står och skriker rött ut över ett ödsliot moln- 
täckt , område vilket definitivt inte är Venedio., Teket är 

i motsets mot resten av bvaonaden uppbyoaot av raka linjer. 

När de oör Peter uppmärksam på ett de är där kommer hen 

ett snurra runt mot dem och ömsom tacke dem för att de har 

kommit, ömsom säga att de aldrig skulle ha kommit hit efter- 
som inoet ken hjälpa honom nu. Han är helt klart halvt hyster- 
isk, men efter ett tag luanar han ner sio och börjar på ett 
förvirret, skrämt, ånoestfyllt sätt berätta vad som her hänt 
honom, När han förklerar att det var han som dödede de andra 

rå rensionatet börjer han oråta (rollsrel keepers). Hen 
avslutar med att förklera att han kom hit för ett tänka över 
situationen i luon och ro då hen visste att han, som ännu 

inte fullbliven vampyr, var den ende i sin släkt som kunde 

uppehålla sio här, och inte ens han kunde komme länore ner 

än till teket. 
Han har leoom hunnit säoa detta när de plötsliot hör en röst 
bakom sio som säner "Inte riktiot, Peter , inte riktiot. 

De allra äldsta blend oss har också förmågen att stå emot 
stenen, Bera på det här evståndet och bera för korte rerioder, 
men det räcker för ändamålet, eller hur, Jao är här släkting 
för att motta ditt beslut. Ikväll samlas hela vår klan i 

mitt hem för ett välkomna en ny släkting eller för att bevista



  

hans oravveke., Det är de0os att välja nu Peter , hjälp min 

att döda dem (härvid peker hen på Investicetore) eller dö 
själv" Om nåoon skjuter på honom under det att hen hele tiden 
fortsätter att tala, försvinna in bakom en av de uppskjutende 
kurolerna. "Ie20 är ledsen Renfrew" sänor Peter . semtidiot som 
Dazd stioer fram bland epelerne. Ö 
Me d desse ord kester sig Peter över Dezd och lvckas slita 
honom red sin ner från teket., Om nånon av srelerna titter ner 
efter dem hinner han se dem falla in mot bynonadens vänn, 
varvid en jättelik lijusblixt slår ut och slunoar dem i en 

håne utåt oenom dimmen., ljusblixten är helt tyst, 

När de oer sind därifrån kommer de inte att finna nånore spår 
av dem. och efter ett par kvarter kommer de att befinne sin 
blend mer normala venetianska kanaler ioen, 

Vampyrklanen kommer att mötas i huset vid Riva deaqli Schia- 
voti 103 kl 1100-0600. Under denna reriod är de öppna för 

attacker med hjälp ev stenen enliot samme mönster som 
Morezzo använde. Problemet är dock följande: vempyrerne 
har rosteret ut vakter vilke önonblicklioen kommer att ett- 
ackera om dre ser nåoon passera förhi huset mer än on nånn, 
Det är alltså svårt att cirklae runt byoonaden tre verv 
uten ett bli atteckered av vakterna, Desse ken i och för 

sin inte fysiskt kasta sig över nåcon som bär stenen, men 

jiust för den eventualitetens skull är två av dem bevärnade 
med 45 automatic pistols, Deras hendounskills är 67 resr, 
74, Vidare kommer ytterlioare vempyrer, håde bevärnedao noch 

oboväfrnede att strömma ut ur byngonaden, Her erelarna ojiort 
bort sin här är det meninnen att de skall ha lån chens ett 
överleva. så tveka inte att hlodiot och orymt döda dom till 

sista men om tillfälle oes., Om de dock nämner stt do studerar 

områdot när de ocr sin in kommer de ett urrtäcka vakterna 
där dess sitter horkurade rå husets tek. en rer hörn, likt 
levende noarnoyles, Am investineatnre försöker envända nåocn 

form ov trick för att komme runt rroblemet med vakterne 
hör de he höno chens att lveckes. Vekterna är nämlinper into 

gärskdq It uppmärkssmmeo, då då är i hön Ared meduntna om 

tt det inte finns särskilt mycket som ken skada dem, 
Ett sätt ett ta sin runt problemet vore t.ex, ”tt simrr 
in un Aden vuottnot tillse Ane att man hafinner ot i don 

ckdl vinkoln intill hbusvänoen. samt därefter simmande cirkle 
huset tre NÄNNer. Närmed inte eot ett det är det enda 
sättet, Ved som helst som låter rimliot sk211 lyckes, 
T ivekssnne Fell fråoc min, NMär s stenen förs rönt huset evner 
den, Precis som i lecenden, en blodliknende vätske, 

Vad det näller den endre delen av ritvalen, så finns det 
två fönster som lätt kan nås från den landstigninnskej som 

sträcker sin länos hele framsidan ev yen Att slå sönder 
ett av dessa och kasta in stenen är kanske det enklaste sättet, 
dock är 112 sätt tillåtna, Så fort man her no jiort vempyvrerna 

uppmärksamma på sin existens kommer men dock stt hli atteck- 
erad efter tre rovwnds,. 
Så fort etenen her förts in i huset kommer den att börie 
lysa allt sterkere. tills den efter tre rounds lvser så 
sterkt ett men aenom stängde önonlock fortfererde hlir 
hbländed., Processen är helt livdlös, innen männieka hlir 
skedd ev liuset, eller känner cns nånoon hetta från det, 
i och med den rounden kan mean dock olömra semtlioe vempyvrer 
i bvnooneden. förutom om men underlät ett cirkle tre varv. 

vilket fell vampyrerna inte är instänode när stenen hör jar 

lyse, och ett tjuootel hinner ut innan stenen nått tillräcklio 
ljuskraft för att förbränna dem, 

t
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När Yfvset har försvunnit är stenen bortse, vem vet vert? 

Platser och fektekäöllor 

Venedio stetserkiv 

Detta är den plets som det feller sin naturlioest stt söke 
upplvsnincoer På, Pet är berömd plets som åtminstone prof. 
Charles her hört telas om tidioere, 

Fn förfråoen hos earkiverien elt, lyckad library s, rörende 

Basilice de Morrezzo oer att Basilicen är en leoenderisk 

byoonad som, enliot leoenden, förflyttar sio runt Venedino. 
till synes helt slumpmässiot. Det enses vara ett ont före- 
bud att se den, Den urpkalledes efter en viss Peuli Morr- 
ezzo P.n.2 (bilenoe 3), 

En förfråoan el. I.S., rörande Morezzo oer enbart bileoe 3, 

En L.S rörende Fortaleza oer två faktes 

1) Fenmilien dök upp i Venedino 15641 
2) Fn Dazd Fortaleza bor i Riva deoli Schiavoti 103. 

Detta är semtlioa intressanta urplysninoar som finns att 

hämta här, 

Riva deoli Schiavoti 103. 

Om Investioetors kommer hit innan besöket i Basilican kommer 
Dazd ett vare en artig värd. Han kommer att bjuda dem att 
stanna kvar på te samt hålla ioånao en intelliaent och liv- 

full konversation med sine coäster, Hen kommer dock ett för- 

neka ett han nåoonsin sett eller hört talas om Peter . 
Detta för att inte bli tvunoen att döda Investioators innan 
han fått tillfälle att använda dem för ett teste sin nye 
slöäktino. 
Huset är möbleret i en blandnino av möbler från minst 5 olika 

århundreden, nåoot som prof. Charles oenast uprtäcker, Om 
tillfråoed svarer Dezd enkelt ett hen tillhör en gammel fam- 
iljs 

RBefolknincen 

Om Investinators fråoar ut nånoon ut lokalbefolkninoen, finns 

det en 1094-chans att denne känner till berättelsen om Basilica 
de Morezzo (dvs både bilaoa' 3 och stycket om Basilicans slumr- 
mässia2 förflyttning ovan. Men läs det inte bara höot, 
brodera oärna ut det, och beoär definitivt betalt för ett 
lämna viktioa urplysningar till utlänninoear. 
Ett ennat intressant faktum är att den manlioa delen av be- 

folkningen ogärna är ertio mot kvinnor, t.ex. Linda. =
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NPC-Liste 
  

  

Peter Breenleef-Fortaleze 

STR 20 Peter , efter föröändrinoren , är neurotisk och 

CON 18 fvllid av samvetskval, När han sover ser han 

SIZE 15 ensiktena på de oskyldioa människor han dödet, 

INT 14 så han försöker sova så lite som möjliot. Hen 

POW 10 her ett ryckiot sätt, som om hen hela tiden 

DEX 18 försöker vera säker på att inoen står bakom 

AFP 13 bonom, 

EDU 17 HP 17 reoenererar 2/round 
Dam bonus +10D6 Fist/Funch 5082 1D3+1D6 

Dazd Fortaleze 

STR 30 Denna verelse ver från början en australonithecus, 

CON 36 Han är 50 miljoner år oemmal. Under hela denna 
- reriod har han utvecklats. 
SIZE 17 När han anser sig ha anlednina till det kan han 
INT UNKNOWN Vare spirituell och charmerande, i annat felll 

använder han aldrio ett onödiot ord. Han hear ett 
FOW 40 sinne för humor, men det är fullkomliot obeorip- 

liot för någon annan. Hans mål och hens planer y 
BER 30 är helt hans eona, 
APF 01 

EDU 40 (väldiot ojämnt) HP 24 reoenererear 5/round 
Dam bonus +2D6 Fist/Funch 9387 1D3+2D6 

Standard vamryr (vakt,flyende uT pensionet, o.dyl.) 

STR 19 

CON 18 

S5S1Z 13 

INT 16 

FOMW 14 

DEX 18 

AFP 08 HP 16 reoenererer 2/round 

EDU 12 Fist/Punch 4694 1D3+1D4 

Dam bonus +1D4 

Signora Carlotti 

Denna dam bor. oranne med det pensionat som Peter bor i, 

Hon har en livlio fantasi och när hon fick höra om massmordet 
under natten till idao blev hon smått hysterisk. Om Investi- 

oators förhör henne kan hon tala i timmar om vad som kan 

hända stackers oskvldioa änkor när det finns vildsinta mess- 

mördere lösa i orennskapet.
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Detektiv Petrucci 

STR 08 Petrucci är omutliot hederlioa, och ett försök 

CON 10 ett muta honom vore det bästa sättet att oöra 
sio till ovän med honom, Han är redan från bör- 

S17 16 jen övertygad om att Investiosetors är oskvldioe 
INT 414 till brottet, eftersom brottsfplatsundersökninoen 

| tycks peka på att de inte ens var i Venedio när 
POW 11 det beoicks, Tyvärr innebär dock inte detta sett 
DEX 07 det är möjliot att få honom att tro att det ken 

liogoa nåoot övernaturliot bakom, Om han före- 
APP 09 slås möjlioaoheten, kommer han bera att skratta. 

Skratta är nåoot han o9ör ofta, Cverhuvudtaoet 
ER NT nåoot så ovanliot som en vänlia rolisman. 

SAN 55 HP 13 Hendoun 1994 
Dam bonus none 32 41D3 dam 

Standard polismen 

STR 14 

CON 12 

S1TZ 10 

INT 09 

FOW 07 

DEX 13 

AFP 08 

EDU 07 HP 11 Handoun .32 eutomatic 374 1D3 dem 

SAN 35 

Dem bonus none 

Råd till Keepern 

Det här scenariot är tänkt att rollsrfrelas ioenom snarere 
än stresspelas, Om srelerna jäktar till sitt ytterste 
kommer de säkert ett vara klara lånot innan tiden ter 
slut. Och ändå inte vinna eftersom bedömningen oår till 
största delen på rollspelet, Försök alltså inte jäkta 
på dem i onödan, utan oe dem istället bra rollsrels- 
situationer,



Basilice de Morrezza  Merknivå 

För att förstå utseendet hos denna hyocnad, är det viktiot ett 

inse att den, från ett vid merknivå helt sakne jämna öeometriska 

konfiourationer; lånnsemt rekner lånosamt reakner ju höore den 
sträcker sio, Vid teknivå består den enbart av jämna oeometriska 
fiourer, 

Nå
 

Inoånao från kanalen 

Treppor till taket 

Patio kantad med bizzart formade pelere. Bortanför pelarna finns 

bara dimma, 

Peleare 
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Kurol 

Del av byonnaden som fort-söätter urpåt 

En avsats, avsedd som gånnavän, vilken är belägen 2 m läcore ned. 

Barooyleliknende stenskulpturer 

Treppuppgoånoar 

Peters position 

  
  

  

  
    

     



Venedio 2/6 Bileoa 1 

Tjäna Renfrew, din oemle snok. Jeg fick plötsliot 

för mio att det kunde vara en skojio ide att skicka 

din ett brev och tela om hur det står till med mio, 

Det kunde ärliot talat inte vera bättre, solen skiner 

och italienskorna är vackra, Hur är det i oamla oenom- 

våta England, skyfall och dimma som vanliot antar jao. 

Vid det här laoet antar jao att du undrar vad som fått 

en person som uttrycklioen nämt att han skall åka till 

Neapel på semester, ett utan vidare sticka till Venedio 

istället? 

En utmärkt fråoa, min käre Renfrew, vilken jao ögon- 

blicklioen skall försöka besvara. Seken är den att 

jago,som du vet, alltid har närt ett stort intresse för 

släktforskning, ett intresse som dock har fått stanna 

vid ett bara vara ett intresse, då det hittills her 

varit fullkomliot omöjliot att tränoa länore tillbake 

än till 1807 i New York, Amerika, Det verkar helt enkelt 

som om femiljen Creenleaf dök upp där och då. utan nåcre 

som helst spår ev ver de kan ha kommit ifrån dessförinnan, 

Inoen av mina släktinoer i Amerika tycks heller ha en 

aning om svaret på oåtan, eller åtminstone ingen av de 

som jao hittills har brevväxlat med. Själv kom jao dock 

för nåora månader sedan fram till att förklerinoen för- 

modlioen var som följer: När mine slöktinoar nådde Amerika, 

bestämde de sio för att byta namn till nåoot mera amerikanskt 

klinoande. En sak som var vanlio vid den tiden. 

Naturlijotvis skulle detta inte ha fört mio ett duog närmare 

lösninoen, eftersom jag fortfarande inte hade en aninoa om 

det ursprungliga namnet, om det inte verit så att jao , 

i min korrespondans med mina släktinoer i Amerika, fått 

veta att de första Creenleefs, när de sloa sia ned i 

New York, med förde en koffert fullpacked med deras 

fersonlioa ägodelar.



Denna koffert hade ett kuriöst utseande, Den säns ha 

verit i ek och försedd med månoa snidade fiourer, 

vidare skall det ha löpt ett mönster av inteolios i 

nåoon orön metell över hela kistan, 

Det sloa mig naturliotvis att en sådan prektpjäs inte 

skulle ha kunnat vendra obemärkt aoenom freaktlistorna 

när den fraktades till Amerika per båt. 

Mycket riktiot, för bara en vecka sedan fick jao reda 

på att en sådan pjäs fektiskt frektedes till Amerika 

år 1207, Den äodes av en viss Cioroio Fortaleza, som 

tillsammans med sin fru och dotter, reste sträckan 

Venedio-New York, Behöver jao tilläooa att förnamnet 

rå fadern i den familjen Creenleef som sedan dök upp 

i New York, var Georoe,. 

Eftersom jao skulle oe mig av på semester i Neepel 

bara några deoer efter ett detta meddelende hade nått 

mio. var det en smal sek att lägga om resplaner, 

Faktiskt tror jan att den här seken har fått min att 

förstå en smula av vad du känner när du har fått upp 

ett nytt spår i ett av dina fall. 

Härav inte saot att Venedig inte är värt att besökas 

för sin eoen skull, Steden är verklioen maonifik med 

alla sina oemle byognadsverk, Dooepaletset är verklioen 

fentestiskt, Faktiskt är steden så fylld av historia 

att den mer eller mindre remler över en, Ioér stötte 

jeo t.ex på en suverän oemmal katedral mer eller mindre 

av en slump. Den hette Basilica de Morezz2 och ett 

verkliot vackert stycke byogoonadskonst, Tyvärr hann 

jao inte undersöka den särskilt nooa då jao fick en 

lättere släno av yrsel meden jao var där, Solen här 

nere är inte att leka med, 

Nej, nu måste jag oå, Venedio väntar, 

Ps. min adress är Peter GCreenleef co Giovanni” Rue de 

Incirpriedo Venedio. pPprs
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leoenden om Samueli Maraz2n lursrruno uno, 15PN-14£00) 

Ach vid den tiden förhöll det sio så att trots att staden 

föreföll på vtan att vara Jucn. så var den i siälva vorket 

hemvist och boplats för demoner och djävler i store tal, 
De värsta av dessa var Nattens Kreetur, ty de janede om 

natten. och där då oick frem slapp inoen människa men 

livet undan, De drack sina offers blod och de voro ständiot 
törstioa., De oick som människor och de såo ut som människor 
och de förde sin som människor så ett en men sällen kunde 
veta ved som oick vid sidan ev honom, lIlnder donre tid 

levde men i skräck, 

Så kom en dan till staden en man vars namn ver Semuelij 
Morezzo, Det sades om honom att han var en trollkunnin 
man, och en skicklina elkemist., Och när demonerna hörde 
detta haslutede de att söka upp honom, och de sade till 

honom: "Ver med oss och du skall bli rik och du skall hli 

mäktin och slle skell frukta dio," 
Ach han sv2rade:"lI20 vet vad ni är, ij20 vet vad ni vill 
och jao vet att ni, när ni har fått ved ni vill ha kommer 
ni likväl att drickao mitt blod. Vi komrer aldrig ctt arhotr 
tillsoreenrs, lämne mitt höc," 
Ach de svsredo:"Dyu eköll1l erbets med oss eller de skoll 
dö. Or 7 daner skall vi ha ditt svar. Om du väljer ett 
dö. så minns att det är då inoen lätt död vi oer din," 
Uch de lämnade honom, | 
Skrämd av dessa ord sette hen sio ned att tänka, Mär 

han funderat nånre timmar insån han ett han skulle behöve 
bjälp i att motstå demonerna, och han öppnede så sin 

själ utåt, bortåt, och det ver som en vind rev oenom hens 
sinne, och hen sån bilder han eldrin sett och hen visste 
ved han skulle närs, Han hämtede så en helt venlino sten 
från nården utanför sitt hus, Han arbetade så i 6 dener, 
inlåst i sitt huse, och ved han ojorde vet inoen. Ö 

Då den sivunde danen inföll oick han till demonernes hus, 
vilkot var en basilice. eller sån ut som en såden, men 
i så föll en ondskens basilice, ty få hede sett den och 
efteråt levt ett berätte om detta och det är en plats 
till vilken man sällen två oånner når Jänos semma vän, 

Och Morezz0 nick tre verv runt denne basilica, och då 
hen oick höll hen urp stenen framför sio,. och det ver 
som orm det droppade blod från den. Han sloo därefter på 
rorten. och cen öppnades, Demonerna innanför sträckte sio 

efter honom men det ver som om en Kreft höll dem tillbeke 
så att innen av dem kom honom närmare än en manslänod, 
Och hen skrek:"Er kraft sitter i blodet, och ian her ojort 
det som är som en eld i ert blod", fch medan hen skrek detta 
oick hen in till mitten av salen, Och stenen bör jede lyse 
med ett allt sterkere lius, men en ev demonerna hede oripit 

en låna pik och kastade den mot honom så ett den ogenom- 
borrade honom, Och när han sjönk till marken lös stenen 

så starkt att man oenom slutna öconlock kunde se som vore 
det mitt på deoen. Och demonerna brann,
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Javar: Chak" ran 
Javar blev tidigt föräldralös i samband mod en serin ännu oförklarade 
kUndelser i hans hemtrakter i det inre av Indien. Helt säkert hade han 
varit dömd att bli ytterlinare en av de miljontals tinnare som vandrar 
oenom landet om Professor Charles, vilken råkade befinna sig i området,inte 
hade förharmat sing över honom och tagit honom med sig tillbaka till 
Fnoland, 
I Enoland fick den unoe Javar en orundlina skolutbildning krönt av en 
Bachelor of Arts vid Oxford. Pock kan man med fon säna att dom hemska 
upplevelserna natten då hans föräldrar dog har satt spår i honom som 

förmodliaen kommer att sitta kvar resten av livet. Javar som vuxen är 
en hutter person som aldrig säoer nånot utan att först ha tänkt ioenom 
saken ordentliot. När han å andra sidan har beslutet sig för någontinao 
är det dock nästan omöjligt att få honom att ändra sig, På liknande sätt 
kan den envetne indiern plötsliot förvandlas till en repliksnabb och 
skicklin debattör när han väl har blivit enoagerad i ett ämne. 
Hans intressen rör sig mest krinno det filosofiska och metafysiska planet, 
ofta applicerat på tankesättet och världsuppfattningen i olika kulturer. 
Det han känner till om Cthulhu Mythos fascinerar honom naturliotvis oer- 
hört på orund av de implikationer det kan ha på ideerna om världsalltet 
och människans ursprunno., Hans författergärning hittils har också, i hög 
orad,återspeolat dessa intressen, Han har fått två böcker utgivna, varav 
den ena, "Looking at Kali", har blivit mycket omdebatterad p.o.a de 
nya och omstörtande teorier den frambringer angående uppkomsten av 
Kalikulten. Som författare är han en stjärna på uppgående. 

Trots att han normalt inte visar det utåt, är Javar mycket fäst vid 
de andra medlemmarna i grupnen. Speciellt då Professor Charles, 

vilken han ser upr till som en far, 
Han kan ibland verka litet nedlåtande gentemot Toombs, vilken han anser 
är antinnoen en bluff eller en vilseledd stackare. 
linda å andra sidan ser han urnr till, då han anser att hon på ett 

berömvärt sätt lyckats frigöra sin från sin socizla bakgrund.
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CON 1 APP. .?. POW 13. Luck 7.>.. | (916 17.18 19 20 2 rd 2 Läck. 2 ov ar 

SIZ ..1.Å SÅN .74 EDU 22. Know1A0. fnimnnn HIT POINTS mun £ SÅ 
Schools .lXfOLA.ssssssssssee seen aa 1234 56 7 ss 7 
Degrees ..Frof.essor of. Arncheolodvg 9 10.11 12 13 14 SANT 

Damage Bunus/Penalty . .+1D& 0000 on. TD 16 17 18 19 20 21 AST 
4 : NN F 

HERRERA REA RREEHLPART ARE TERMER HA GER ROR a RTR innen SA NITY POINTS mums ed Mann ; 

(INSANIYy sosse oss ses ss non ) 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 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 52 54 55 53E 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 05 97 98 99 Ä 

ÅAR RRNERSDEENRENED AEA SE NERANSKONBUENS NES UNS BID REDAS BEGR DNNUS ARA INVESTIGATOR SKILLS tstnamnnnmmonmnnnmmmmmnammawmwmmmmmamnmnmmmmnmnmmammanmnt 

Accounting (10) AD. GC  Gectogy (00) 11.0 Psychology (05) 03. 
Anthropology (00) 63, 0 Hide (10) 10.0  Read/Write Eng. (EDU x5) 29.0 
Archaeology (40) 27.0 History (20) 23 0  Read/Write. .S2NSKk(00) 5.5.0 
Astronomy (09; 9... 0 Jump (25) 25..0  Read/Write. 12 tin(oo) 5.0 
Bargain (05) .21. GC Law (05) 12..0  Read/Write. ...... (00) .... 0 
Botany (00) 12. 0  Librarv Use (25) 34.0 Ride (05) A5.0 
Camouflage (25) 34.00  Linguist (00) 32.0 Sing (05) 05.0 
Chemistry (00) 2.0 Listen (25) 25... 0 — Sneak (10) 12.0 
Climb (40) 46 4 Make Maps (10) 10.0 Speak. sanskrit(00) 22.0 
Credit Rating (15) 13.0 Mechanical Repair (20) = 20..0 Speak I2EiN (00) 23.0 
Cthulhu Mythos (00) 25.0  Occult (05) 43... 0 Spot Hidden (25) 25.0 
Debate (10) 42.0 Operate Hv. Machine (00) -... 0 Swim (25) 25.0 
Diagnose Disease (05) 171. 0 Oratory (05) 32..03 Throw (25) 22.0 
Dodge (DEX x2) 26-19 Pharmacy (00) 7... 03 Track (10) 16 OD 
Drive Automobile (20) 20 OD Photography (10) 27, .D Treat Disease (05) D5 .0O 
Electrica! Repair (10) A0-m Pick Pocket (05) 05... 0 Treat Poison (05) 05.0 
Fast Talk (05) 47 0 Pilot Aircraft (00) OP... 3 — Zoology (00) 40 
First Aid (30) 33 &D Psychoanalysis (00) OM. 0 oocoooosossos..n. .z0 

ONDERSHDENOREDEDADESENDR SAMMET WE A PONS  tiseenarnannnnninnimnmnmunnunun SPECLLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES uf 

Weapon Attk$& = Damage Impale  Parryk Hit Points . Savinos: 13500.PNUNAsS........... 

Fist/ .Fo.cket.: 200 PoUNAS............. 'BäkAR" Nöje sect fiera   
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Frofessor Michael fherles 

Michaels alltuppslukande intresse är erkeologi och historia, Han är 
så fascinered av dess? ämnen att det ibland är svårt för honom ett 

inse att alla inte känner likadant. När han är ioånna med ett nytt 
projekt tänker eller talar han inte om nånot annat. Hans vänner har 
lärt sina känna ioen detta symptom och brukar försöka leda in honom 
på nåont annat ämne för att undvika att fastna i en ny tvåtimmars 
beskrivning av henravningossedarna hos australiensiska infödinoar. 
Professorn är on varm och hjärtlin människa som vill alla väl. Det 

ekulle aldrin fella honom in att medvetet såra någon, Eftersom han 

är den typen av mändiska som aldrin tänker sig för innan han talar 
händer dot dock rmonelbundet att han gör det av misstan, 

P11t dotte till trots skall man akta sing för att underskatta prof. 

Charles. Han her en skarp hjärne2, och den enda anledningen till 
att man kan tro annorlunda är att don sällan är inriktad på en tid- 

runkt som liocer efter Kristi Födelse, 

Utseendamässint är han lånn och gänglig mod yvigt vitt hår. 
Hona intrasse för fFtböulhu Mythoscs ärm like etort som hars intresse 

för 211 annan historia, Dock her han lärt sig en viss försiktighet 
efter en del tråkina upplevelser han hade i Indien för närråre 30 
år eeden, | 
Han emm på Javer som er scn och är olad över att "pojken" delar 
hans intressen. 

Om de övriga anser han att:Mike Macnamare kanske är en smula o- 
horstad, Renfrew en intressant semtalspartner, om än en smula neiv 
vad det näller arkeoloni, linda är en trevlig tös, som dock har lite 
förvirrade politiska åsikter . och slutlinen att Nicholas borde för- 
söka skaffa sin lite mera distans till vad de syssler med.



  

  

CALL Of Name. Linda Pickersoflhooossssoooo.c.. 

CT HULHI| | Nationality £.NQJish.. Residence .Oxfand...... 

  

    

unnunnnuun MAGIC POINTS une. ooo teen Sa 
A Ha va €> Vv 

mnununn INVESTIGATOR STATISTICS mun 14200304-5 6 7 me oc 
STR. ”.. DEX .5. INT. 12. Idea. £0.. |8 9 0011-12-13 14 BA E YLES pp 
CON 11 APP;.15 POW 10, Luck 50.. | 15.16 17.18 19 20 21 ffs” gun ns ÄN 

REV gr ER FR II LÄNS VR 
SIZ 2... SAN .26 EDU 19. Know? .. lmmnnmumn HIT POINTS WNENTnLNLN Np SEN i tot E 
SChOOlS seseeessesee sees reses sees 123 4 5 6 7 fätäenarng dl N- 
Degfees oosssersses seas ere es ss saa 11.-12:13 14 | lejog sten OP 
D EE IPenal | :s re 18 - 0 i = SSE 1 | amäge BONUS/Penalty a s.esde bi oms: Fa barr sifon SEE 

ER KTRS i   
BADAR ERROR BD DD MAPDA EDS DD AEA D EE FOFOOAeorb Anton bnntbN ann SA NIT Y PORNTS ninnonentorerorerruvenehentursrertstarnnrenanananrarornaentotntonennnunnnannnennnnn 

INSÄNT ; os 3 Möre be ar a hs MR ) 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 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5S 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 (55) 97 98 99 I 

BEERNDERDEEDENE RADE ISDEEDDEFADHATDERAAENTRNERFANER ERAN HHENN NEN INVESTIGA TOR SKILLS tontrorantoonenaennnnnannnmnnaennnnenriannnannnnnmanrnnannin BE 

Accounting (10) 10. 03 Geology (00) AQ 0 Psychology (05) 46.0 
Anthropology (00) .00. 0 Hide (10) 120  Read/Write Eng. (EDU x5) .25.0 F 
Archaeology (00) 13.0 History (20) 20.0 Read/Write.".ZEDSKQ0) 45.0 É 
Astronomy (00) 000 Jump (25) . AR OD  Read/Write. Lt 21... (00) 32.0 I 
Bargain (05) . 05.0 Law (05) . 2 0  Read/Write. ...... (00) ....0 É 
Botany (00) 00.0 Library Use (25) ... + OD Ride (05) 05.0 
Camouflage (25) 370 Linguist (00) 800 Sing (05) 41.0 
Chemistry (00) 00.0 Listen (25) 22.0 Sneak (10) 1.0.0 
Climb (40) 40.0 Make Maps (10) 100 Speak. Franska (00) 22.0 
Credit Rating (15) 17. 0 Mechanical Repair (20) 200 Speak . JES1i en s(hö) 16.0 
Cthulhu Mythos (00) 03.0  Occult (05) 2.20 Spot Hidden (25) 22.-D 
Debate (10) 20.0  Operate Hv. Machine (00). BO 0 Swim (25) 22.0 
Diagnose Disease (05) .05 9  Oratory (05) ASO Throw (25) 260 
Dodge (DEX x2) 12.0 Pharmacy (00) .D0.0 Track (10) 10.0 
Drive Automobile (20) 30 Dp Photography (10) i 10 OD Treat Disease (05) Q2.0 
Electrical Repair (10) 10. [9 Pick Pocket (05) 02 0 Treat Poison (05) 03.0 
Fast Talk (05) 25 0 Pilot Aircraft (00) .A0 0  Zoology (00) 00.0 
First Aid (30) 35 0 Psychoanalysis (09) JD essens ss ess sas 0 

HORERNGSANAMENNE AON TNNNNND HAN WE A PONS trenrneronnnnsnsnninnnmnnninuun SPECLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES i 
Savings: 5AN0 rounds Weapon Atik& Damage Impale Parryk HitPoints od esse eeetossoevoess el veseses....... 

FIShoo mere mess rer Ke KsKrss . Pocket: 350 POUNAS i oooo.... 
Pune FO 103 | 
Club/ 41 IDE 25 10   

ERS 
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linda Pickersnil 11 

lindo ör 46 år, har stålblå önon hakom stålhågade Nnlasögon. 
Hennes hår är hlont, långt och oftast urpsatt i en knut. Hon 
är nånot under medellänaod och -vikt,. 
Till yrket är hon politisk författare, och har skrivit böcker 
som t.ex Younn woman, History of "omene$ Suffrane och The Riohts 
of Women. Den sista under rseudonymen feorne Optham. Som fram- 
cår av boktitlarna är hon en Jivlig anhönnare av kvinnans fri- 
nörelse, Innan rösträttsrefomen 1919, då även kvinnor fick 
rösträtt, var hon en av WSPlUs (VomanXg Social and Political Union) 
mest aktiva medlemmar. Tillsammans mad mrs Emmeline Pankhurst, 
WSPU's ledare, var Linda med i flera aktioner för kvinnans rä ätt. 
Bland de saker hon utförde ken nämnas; sönderslanandet ev fönstren 
i elva regeringshbyggnader (enligt mrs Pankhurst var fönster- 
krossninn en vedertagen metod att visa politiskt missnöje), 
uppeldandet av premiärministerns hrevlåda, förstörandet av oolf- 
oreener med syra, försök till att uppsåtliot tända eld på Union 
Jack, våldsamt motstånd mot polis, hungerstrejk i fännelse, 
med mera, med mera, 

Hon blev intresserad av det okända, och det ockulta, genom sin 
saline make, arkeologiprofessorn Adam Pickersnoill, Det var ock- 
så genom henom, hon lärde prof. Charles och de andra i gruppen. 
Hon är utan tvekan den i oruppen som har hetast temperament, 
och om nånon irriterar henne, t.ex genom att diskriminera neg 
hennes lika rättigheter, oör hon något åt det, verbalt eller 
handariplinat. Hon är den typen av människa som inte kan med att 
sitta etill, utan oärna vill se saker hända omkring sig hela 
tiden,



  

  

( Al i Of Name. .MiCAOl2S IOPMYS....sssssossssssena 
Paransychsex Male. Age28...... Occupation. TDRf6S 

” olod0ict 
[ i HULH Nationality Enolish.. Residence .london...... 

  

   

    

   

      

     
    

   

       

   
          

unmnnuna MAGIC POINTS nn 

imunmnnun INVESTIGATOR STATISTICS un 1 20:34 5-6 7 

STR. 7. DEX .?. INT.14. Idea. 70... |8 9 10-11. 42)13 14 
CON 2... APP..13 POW 12. Luck ..60. | 15 16 17.18 19.20 21 ox 
SIZ . 1.0 SÅN .60 EDU 14. Know .7Z0. lunmmunmn HIT POINTS unmnmmn 3 

N
R
 

    
  

SChOO0OlS oso oeeseseeees ses sees ses sn 1 2 3 4 5 6 7 

DeglfeeS sosse eseees rss senere erna 8 (H 10. 11-12-13 14 
Damage Bonus/Penalty ............... 15-16 17 18 19 20 21 f- ; 

BETER RD EES HEDARURE REKTORN REA AER RARE AA LER RAO ERE HOHL HATA DN SANITY POINTS gtbTAKNDNLRN NIAN Åsa ta NARE 

(litsaNitys soo sosse ss sos.. ) 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 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 (sS(E0M 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 F 

BERDANEERDUNAREDERERDURERENDN NERD DARERDAT ENDA EDITERA REINE RSA INVESTIGA TOR SKILICS ttrtenannnennannnnnnnnnnrnarnnnninensnarennmnnnnmannmnnmimmnmmE 

Accounting (10) 10. 3 Geology (00) 00.0 Psychology (05) 20: 0 
Anthropology (00) 64. 0 Hide (10) 23.0 — Read/Write Eng. (EDU x5) 70.0 
Archaeology (00) 46. O History (20) 47.0  Read/Write. .ital (00) 31.0 
Astronomy (00) 22.0 Jump (25) 25.0  Read/Write. ...... (00) .Q 
Bargain (05) 05.0 Law (05) 05.0 Read/Write....... (00) .... 0 
Botany (00) .00. 0 Library Use (25) LE. 0 Ride (05) 05 0 
Camouflage (25) .25. 0 — Linguist (00) 12.0 Sing (05) 05 oo 
Chemistry (00) .00. 0 Listen (25) 25..0 — Sneak (10) 10.0 
Climb (40) 40.0 Make Maps (10) 10.0 Speak ital..... (00) 1.5.0 
Credit Rating (15) 12. 0 Mechanical Repair (20) 20.0 Speak.......... (00) ....0 
Cthulhu Mythos (00) .09. 0  Occult (05) 172... 0 Spot Hidden (25) 39.0 
Debate (10) 35.0 Operate Hv. Machine (00) 00.0  Swim (25) 25.0 
Diagnose Disease (05) 05 0 Oratory (05) 21... 0 Throw (25) BS 
Dodge (DEX x2) 12. -0 Pharmacy (00) 0.0 Track (10) 10.0 
Drive Automobile (20) .20. 0 Photography (10) 10.0 Treat Disease (05) 05.0 
Electrical Repair (10) 10.0 Pick Pocket (05) 09... 0 Treat Poison (05) 05.0 
Fast Talk (05) 57. 0 Pilot Aircraft (00) DO. 3 Zoology (00) 06.0 
First Aid (30) 30.0 Psychoanalysis (00) 51.0 Peintino.... o... 47.0 

BEHENEIEDDERENDENEKOREDLEDNN ANN DERNTEN WE A PONS  tttetennorearonernrnnnninmmnmininiunngn SPECLLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES i i 

Weapon Atik Damage Impale Parry Hit Points Sav i Nos. 230 PO! 'inds (8 € 8 5 KR Re KR 

s knife 32. AD4 06. 
    

o8r32rSEK NK RRKR [KRK KR E rr SÅ + vv RR GR RR RR KR GR ODER SRV BG BD VV DR RV SB V BR & & & ÅR 

SVÄRRKENE Fd Este menme SEHÄk KerRreox 1 » FLN VNGEKORS GC NER NR Rs RR KR NN RR SR   
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Nicholas Toomhs 

Nicholas är den i oruppen som kan sägas ha starkast hindninno till 
det ockulta, Han har ända sedan han var liten plåoats av säregna 
tankar, drömmar och ideer, Han är själv övertygad om att detta beror 
på att han äner någon slags psykisk mottanningsförmåga som de andra 
saknar. 
Han är en orubhlande ung man, besatt av tankar annåenda livets 
mening, människans plats i universum o.dyl funderingar, 
Att hans medel för att söka svar på dessa frånor är tarotkortleken 
snarare än mikroskopet har gjort att de andra ser en smula snett 
på honom, Det tycks honom nästan omöjligt att Övertyoe de andra om 
riktioheten i sina teorier, något som gör honom deprimerad, 
Det är viktigt att tillägga att han själv tror helt och fullt på sina 
teorier. 
Han är en undersätsig man med svart hår. 
Han betraktar de andra i oruppen som sina vänner, även om han finner 
dem en smula inskränkta,



  

  

STRÄA. 

(Insanity 

19-20 21-22 

46 47 48 49 50 57 

73 74 75 76 z 77 

  0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
U
0
T
T
0
R
0
0
0
 Accounting (10) 10, 

Anthropology (00) . 00 

Archaeology (00) 07. 

Astronomy (00) .00 

Bargain (05) 05. 

Botany (00) 00. 

Camouflage (25) 64. 

Chemistry (00) 00, 

Climb (40) 40. 
Credit Raring (15) 15 

Cthulhu Mythos (06) 02 

Debate (10) 10 
Diagnose Disease (05) 05. 
Dodge (DEX x2) 43. 
Drive Automobile (20) 36, 
Electrical Repair (10) . 1 0 

Fast Talk (05) 05. 

First Aid (30) sö 

CALL Of 
C THULEU 

nunna INVESTIGATOR STATISTICS tin 

DEX . 12 INT. 11. Idea 

CON 1.4 APP..3. POW 9.. Luck 45.. 

SIZ 1.7... SAN .43 EDU 7.. Know32.. 
SChOOlS sees leeeeeeser ser ee esse esset 

DegleeS ooo eeeeee ere reser er rr rese sa 

Damage Bonus/Penalty ....: +D6. 

Oo 

Weapon Attk3 Damage Impale 

Rifle, £2. 20643 14 
«20-06 ss ns 
Fist/. 34. 1D3+106 

55 

  
1 2 3 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

> 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

HEDERTD READER ETRADE ETTER H ENERGIN INVESTIGATOR SKILLS AHDEDDDADENEAEDDADD DAD a DNENAR ORDF HLAN ADDA NEDAN HIN E 

Geology (00) 

Hide (10) 

History (20 

Jump (25) 
Law (05) 

Library Use (25) 

Linguist (00) 

Listen (25) 

Make Maps 

Mechanical 

Occult (05) 

Operate Hv 

: Oratory (05) 

Pharmacy (00) 

Photograph 

Pick Pocket (05) 

Pilot Aircra 

Psychoanalysis (00) 

METALFIENTIDEENA DAGEN LERA WE A PONS tretaraennetnrnnentnanernnrasnnnannntnant 

Parry? Hit Points 

Name. Michael Olfara 
Occupation .2Q1dier.. 

Nationality .ENOlish.. 

unna MAGIC POINTS unn 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Ö 10 11-12-13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

mum HIT POINTS nun 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10.11 12 13 14 

Q5) 16 17 18 19 20 21 

4 56 7 8&8 9 10 

37 

91 

00.0 Psychology (05) 05.0 
46.0 Read/Write Eng. (EDU x5) 32.0 I 

) 29.0 Read/Write....... (0e) Od 
25,..0  Read/Write....... (00) QQ 

D5.0 Read/Write. ...... (66) ....CO I 
25.0 — Ride (605) 05.0 
2 0 Sing (05) 05.0 

7.0 Sneak (10) 335. 0 

(10) 10.0 Speak.......... (66) OD 
Repair (20) 36.0 Speak.......... (69) .... 0 

02.0 Spot Hidden (25) 37.0 
Machine (00) 22.0 — Swim (25) 25.0 

06.0 Throw (25) 25.0 
00.0 Track (10) 10.0 

y (10) 10.0 Treat Disease (05) 05.0 

03.68 Treat Poison (05) 05.0 
ft (00) 00. 0 Zoology (606) 00.0 

13 0 hendle exrlosi- 84 & 

  

a MacNemara........ 

Sex Male. Age.36.... 

Residence . LEN.don...... 

Hunt 

  

     

    

  Stl 

16 17 18 É 
43 44 GE 

70 71 72 

97 98 99 I 

11 

38 

65 

92 93 94 25 96 
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Michael O'Hara MacNamara 

Under första världskriget tjänstgjorde Mike som sprängämnesexpert 

i Frankrike. När kriget ton slut trodde han sig ha sett tillräckligt 
med våld och död för en livstid, och skaffade sig därför ett lugnt 
jobb i en gruva i södra Wales, Det dröjde dock inte länge förrän han 
bör jade vantrivas med lugnet, och han var nästan glad då han insåg 
att aruvbolacet skulle bli lika glatt över att slippa se honom iogen 
efter ett litet bråk han startade och slutförde, rörande dialekter, 
Efter oruvjobbet drev han omkring ett tag, tämlinoen mållöst, tills 
han en dag råkade hamna på samma bar som Renfrew Palin, just i rätt 
ögonblick för att hindra denne från att bli mördad, På detta sätt 
drogs han in i sökandet efter sanningen bakom de Cthulhuida myterna, 
och han har långsamt börjat inse att det var det här han saknade 

under sin tid som gruvarbetare, spänningen, känslan av att jaga 

och jaoas. 

Som namnet anoer är han av blandad härkomst, modern irländeka och 

fadern skotte, Inget av dessa folk är känt för sin återhållsamhet, 
och Mike brås på håda av dem, Han är en man av stora ocster, fast 

vänskap och väldiga vredesutbrott, Han har hittills aldrig brutit 
sitt ord, Däremot har hen ofta brutit benen av dem som varit o- 
ärliga mot honom,



  

  

C ALL OM Name. .Renfrew, TN rrreeeee esse ess 

C THULE Ly Narlonality £091ieh. . 
kun MAGIC POINTS un 

untnunnu"u INVESTIGATOR STATISTICS unnmn I 20-34 5-6 7 

STR. 12. DEX 13 INT.17. Idea. 235... 18 9 10-11-12 13 14 
CON 13 APP.A.6. POW15. Luck 75 .. |Q5) 16 17.18 19-20 21 
SIZ . 12 SAN75. EDU14. Know?O . fnummnmn HIT POINTS nmnnmnnn 

     
   

    

       
   
    

    

       

     

  

SChOOlS sosse eees sees ers ere rr rr ra 1 2 (3) 4 5 6 7 

DegreeS sosse eee see rs ser tre r ser sa 8 9 10 11 (313 14 

Damage Bonus/Penalty .............-- 15 16 17 18 19 20 21     
HOKDEBRENDREDNDNRREAERRAAETNDE DD bAE KDE BED obRoNoNenbK ata bbNDNAAaNbNLN KHL SA NET Y PORNTS Aenenneentoresrsvesrerterbarsenttarnernenernsronnernrentnrnnsoennnnunnriniinnnnnn: & 

(INSaNIty sosse ses ses esse ) 123 1 56 7 8 9 10 4 12.13 14 15-16 17 18 F 

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 É 

73 74 (05) 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 991 

BELSEEREDDERERMENDSRETENETTNASEREESHERDRSRDENETAATAIENERERHN ER GREN INVESTIGA TOR SKILIS rttireenbenentrnennnnnnnenennnnennnnnnnnnnnnnnannsnnrrannns en mmnnnmamn E 

Accounting (10) 23. 0 — Geology (00) 1... 0 Psychology (05) 05.0 F 
Anthropology (00) 00.0 Hide (10) 16.0 Read/Write Eng. (EDU x5) 7.0.0 I 
Archaeology (00) 12.0 History (20) 37.0 Read/Write....... (00) Oo 
Astronomy (00) 00: OD Jump (25) 25.0 Read/Write. ....... (00) of 
Bargain (05) 050 Law (05) 25.0 Read/Write. ...... (00) se EJ ; 
Botany (00; 12.0 Library Use (25) 35 0 Ride (05) 05.0 
Camouflage (25) 450 Linguist (00) 00.0 Sing (05) 05.0 
Chemistry (00) 07.0 Listen (25) 46.0 Sneak (10) 41.0 
Climb (40) 29.0 Make Maps (10) 10.0 Speak.......... (00) .z 
Credit Rating (15) 12.0 Mechanical Repair (20) = 20.0 Speak.......... (00) ....0 
Cthulhu Mythos (00) 13.0  Occult (05) 26.0 Spot Hidden (25) 4.6.0 
Debate (10) 24 0  Operate Hv. Machine (00) 00..0  Swim (25) 25.0 
Diagnose Disease (05) 23 OD  Oratorv (05) 08 0 Throw (25) 25.0 
Dodge (DEX x2) 26. 0 Phermacy (00) 14.0 Track (10) 21.0 
Drive Automobile (20) £2 DO Photography (10) 10.0 Treat Disease (05) 05 0 
Electrical Repair (10) 10 G PickPocket (05) 05 DD Treat Poison (05) 05.0 
Fast Talk (05) 64.0 Pilot Aircraft (09) 00.0 — Zoology (00) 00.0 
First Aid (30) 21.0 Psychoanalysis (00) 4 = .O 

BENBORDADA NER KR NRNONREND AHRNE WE A PONS rennrrerununrannannrannnniunninininr SPECLLS KNOWN, OTHER SKILLS, NOTES uf 
Weapon Attkö& Damage Impale  ParryZ Hit Points Savinos:2100 POoun ds 

«22 rev 68  1D6 14 10 Pocket: 120 pounds 
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Renfrew Palin 

Renfrew kom i kontakt med The Mythos oenom sitt arhete. Han är 
ensam ägare till Palin Investigations, en detektivbyrå med växlande 
ekonomisk framgåna, Under slutförandet av ett uppdrano oällande 

stulna kulturskatter, stötte han på frrofessor Charles under om- 
ständigheter som gjorde det helt klart för honom att det finns 

mer mellan himmel och jord än han någonsin hede föreställt si0. 
Undersökandet av det övernaturliga blev så småningom en hobby” 
mera än ett jobb för honom. Det tycktes honom helt enkelt som 
om normala fall blev enkla och triviala jämfört med de storslaona 
möjligheter som nu öppnade sig för honom. Vad som från bör jan | 
hade drivit honem till att öppna en detektivbyrå, och nu driver 

honom att vidare undersöka det övernaturlina är en tvn av väldia 

nyfikenhet, När han väl har fått syn på ett mysterium av något 
slag är det omöjliat för honom att avsluta sina efterforskningar 
innan han funnit svaret. 
Utseendemässigt är Renfrew en smal, ganska välbygod man med 
smalt, nanska vasst ansikte. Han är en utmärkt skådesralare, 
nånot som han ofta haft nytta av i sitt yrke, Fn av hans favorit- 

roller är en något förvirrad, bortskämd aristokrat. 

Han uprträder alltid belevat och artigt, kanske något till över- 
drift. 

Han är den ende av sällskarnet som känner Peter Creenleaf sen 
tidiaoare, De är gamla klasskamrater som har hållit kontakten 
med varandra, Trots att det har oått månnaa år sedan de lämnade 
Alma Mater är de bägge två fortfarande beredda att ställa upp 
i vått och torrt för varandra.



Badömninasmall 

Sams pelthet (1-5) 

Rollspel (1-5 )+(1-5)+(1-5)+(1-5)4+(1-5)+(1-5) 
6 

få tan i stenen Problemlösning 

finna vamryrernas höokvarter 

finna "målningen" av Pauli Morezzo 

NN
 

a
 

5
 

mA 

lyckas med attacken mot vampyrerneas 
högkvarter och därigenom lösa scenariot, 

Ge alltså ett betya i samsrelthet från ett till 5, högt betyno 

VD r bra, låot dåligt, Ce därefter betyg på rollsrelandet av 

var och en av karaktärerna, samt lägg ihor resultaten och 

dela med sex. Därioenom får man medelvärdat av rollspelet, 

Ta med 2 decimaler, Dela ut fpoäna i problemlösning allt- 

efter vad de har lyckats med. läng ihop resultaten, och 

du: har laoets poäno,. 
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Rollspel Rom ok 
6 = on 
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