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A kaland kezdetén megejteném a szokásos tisztelgéseimet, ezúttal a Nottingham Galley tragikus sorsú
legénysége, John Josselyn, a tritonölő Mittin úr és Harold Hutchins, Chrysostom Moynahan, valamint
Bernhard Karlgren professzor elévülhetetlen érdemei és Dr. Clifford Strange életműve előtt. Varga
Igornak, Harvay Annának és Gondos Máténak is köszönettel tartozom, amiért átnézték a kampányt és
tanácsokkal segítették a munkám.
Megjegyzés: ez a történet, mely nem kezdőmodulnak lett szánva, a Compact Arkham Unveiled, a
Miskatonic University, a Nyomozók Kézikönyve, az Investigators’ Companion vol. 2, a Keeper’s
Compendium, valamint az Escape from Innsmouth segítségével íródott, de e kiegészítők nélkül is
lejátszható. A felsorolt könyvek több NJK-ja is felbukkan benne: Eben Sutton, Keezar Randall, Anthony
Morency, Danny O'Bannion, Paul Sheene, Fenner Avery, Dr. Conrad Miller, Casimir Iwanicki, Stewart
Portman, Eunice Babson, Caleb Markham, Ezra Hartley és a Sargentek. Néhány kidolgozott NJK egyes
képzettségei a régebbi rendszerekre, modulokra és kiegészítőkre jellemző szabados felfogást tükrözik lásd: Bedrogozás képzettség. Az első két fejezet nyomozás, a harmadik afféle „félhomokozó”. A
világhálón számos művészi kivitelezésű Arkham térkép érhető el, ám az alapszabálykönyvben lévő is
megfelel. Az új szörny leírása a Creature Companion/Malleus Monstrorum/Ye Booke of Monstres II.
lapjain található. Erősen ajánlott, hogy a nyomozók legalább egy támadóvarázslattal rendelkezzenek,
valamint az Ősi Jelet is létre tudják hozni. Az első két fejezetben fontos szerepe van az időnek, ezért
írtam egy időrendet, amit a segédletek között találtok majd. Végezetül megjegyezném, hogy a Google
Streetview nagy segítséget nyújthat a göteborgi és a yarmouth-i fejezetekben megadott címeknél.

A kampány fejezetei:
I.
II.
III.

Göteborg árnyai
Arkhami bújócska
Az iszonyat öble

GÖTEBORG ÁRNYAI

Mesélői háttér:
Dr. Henry Armitage a szörnyűséges dunwichi affér óta a Cthulhu-mítosszal kel és fekszik. Ez a lázas,
megfeszített tempójú munka lassan már az egészsége rovására megy, sokan aggódnak érte. A hasonló
rémálmokkal bajlódó Dr. Albert Wilmarth is észrevette az öregemberben bekövetkezett változást,
megnyílt neki és elmesélte, hogy földönkívüli mi-gók majdnem lépre csalták Vermontban. A túlélők
elhatározták, hogy támaszt fognak nyújtani egymásnak. Az őszt és a telet az egyetemi könyvtár
polcainak átfésülésével töltötték, munkájuk jóvoltából a kárhozatos tudást hordozó könyvek többsége
már az épület biztonságosnak ítélt páncéltermében pihen. Az Armitage által összeállított listán szereplő
művek csak a főkönyvtáros engedélyével, egy megbízható alkalmazott felügyelete mellett
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tanulmányozhatók. Emellett a gazdagnak nevezhető Mítosz-könyvtár bővítése is szépen halad, az ősz
tudósnak a Cultes des Goules és a De Vermiis Mysteriis egy-egy példányára is sikerült szert tennie.
Nemrég viszont tudomására jutott, hogy Bernhard Karlgren, a neves svéd sinológus, a Göteborgi
Egyetem professzora 1922-ben egy hátborzongató középkori tekercset hozott magával Ázsiából, melyet
az évek folyamán svédre és angolra is lefordított: a notórius R’lyehi Szöveget. Armitage azonnal felvette
vele a kapcsolatot, és jelezte, hogy megvásárolná az angol fordítást. Sikerült megegyezniük egy nagyobb
összegben, az irat átvétele pedig a nyomozók feladata lesz. A hosszú hajóút végén Skandinávia egyik
legforgalmasabb kikötőjében fognak partra szállni, Karlgren a Göteborgi Egyetemen vár majd rájuk.
Kevés halandó tud, illetve mer beszélni arról, hogy a Kattegat-szoros egy hatalmas mélységlakó várost
rejt, aminek U’hhubioth-ra a neve. A Nagy Cthulhut imádó, halhatatlan lakói több félreeső svéd és dán
halásztelepülést is az uralmuk alá hajtottak az elmúlt évszázadok során, és még Göteborgban,
Svédország kulcsfontosságú kikötőinek egyikében is meg tudták vetni a lábukat. A helyi kultusz a
Mérhetetlen Vén által küldött látomások révén szerzett tudomást a Mítosz-könyvről és a tudósok
megállapodásáról, és elhatározta, hogy megszerzi az ősi művet. Göteborg Stigbergetnek hívott
kerületében élő tagjai jobbára a kikötőben húzzák az igát, és a csaknem megölhetetlen Cthulhu-szolgává
(Thrall of Cthulhu) alakult, félelmetes erőknek parancsoló Hamish Armstrong vezeti őket. A förtelmes
rémség, egy edinburgh-i születésű egykori kalmár, a kikötőváros közelében, egy felfedezetlen
hajóroncsban tanyázik. A hibrid Bengt Lund, a Göta Källare egyik csaposa a göteborgi mélységlakó
hibridek egyike nemrég Armstrong tudomására juttatta, hogy Adolf Flodqvist, Karlgren segédje
törvénytelen homoszexuális viszonyt folytat Magnus Keilwagennel, a szálloda rőthajú recepciósával. A
Cthulhu-szolga egy aljas tervet eszelt ki, a szabadságukkal és a megélhetésükkel zsarolta meg az ijedt
szeretőket, akik sietve beleegyeztek az együttműködésbe.

Nyomozói háttér:
Az Arkhamben élő nyomozók már túl vannak néhány komoly megpróbáltatáson, baráti viszonyt
ápolnak a híres-neves Miskatonic Egyetem ősz főkönyvtárosával, aki megosztotta velük dunwichi,
rémregénybe illő kalandjának történetét. A bizalom természetesen kölcsönös. Lehet, hogy Armitage
doktor, a Mítosz eltökélt ellensége már több veszélyes feladattal is megbízta őket, melyeket sikerrel
teljesítettek. Egy napsütéses tavaszi délutánon mindnyájan telefonhívást kapnak az öregúrtól, aki 18:00
órára az otthonába invitálja őket, mert egy égetően fontos dolgot szeretne közölni velük.
Armitage doktor és szeretett felesége Arkham előkelő Uptown városrészében laknak, a 417 West
Miskatonic Avenue-n. A szép, kétszintes, Edward-kori, vérszín téglaház James Smith, egy gondos kezű
kertész által rendben tartott telken áll, odabentről meghitt, barátságos fény szűrődik az utcára. A fehér
ajtón vicsorgó gorgófejes kopogtató is régi ismerősként mered rájuk élettelen szemeivel. Az alacsony,
duci, jóságos Mrs. Armitage nyit ajtót, és némi csevegés után a férje dolgozószobájába sürgeti őket. Egy
megdobott Pszichológia-próba után leszűrhető, hogy egyre jobban aggódik a hites uráért. Az elcsigázott,
táskás szemű doktor a kedvenc székében ül, az érdekfeszítő könyvekkel teli polcokkal zsúfolt szobát
sejtelmes, fenyegető félhomály tartja markában; csak az asztalon lévő, a gondos feleség által bekészített
porcelán teáskészlet és az aprósüteményes tál keltenek szívélyes benyomást.
Armitage doktor hamar a tárgyra tér, egy igen fontos kéréssel fordul a nyomozókhoz: egy több
évszázados kínai tekercs fordítását kell elhozniuk Svédországból. A jó doktor mindent megszervezett
és kifizetett: a csapat vonaton indul majd a messzi New Yorkba, ahol a Svéd Amerikai Vonal (Svenska
Amerika Linien) Kungsholm nevű óceánjárójára fog felszállni, mely 11-én indul Svédországba.
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Másodosztályon fognak utazni, a tíz napon át tartó hajóútjuk végén pedig kényelmes szobák várják majd
őket a hajózási vállalat tulajdonában lévő Göta Källare szállóban, Göteborg városában. Bernhard
Karlgren egyetemi tanárral és világhírű Kína-kutatóval kell majd találkozniuk, aki keserves munka árán,
de sikeresen lefordította az emberek kezébe nem való irományt. Ha a nyomozók elvállalják a feladatot,
öreg bajtársuk egy borítékot bíz rájuk, mely 60+2d10 $-t rejt - a kézírásos fordítás árát.

Irány Göteborg!
Úgy gondolom, hogy szükségszerűtlen holmi idegtépő bürokráciával traktálni a nyomozókat, ezért az
a legjobb, ha mindegyikük érvényes útlevéllel rendelkezik. Ha a mesélő mégis jónak látja, izgalmas
versenyfutás kezdődhet az idővel, de egy nyomozó se kényszerüljön
otthon maradni. Indulás előtt viszont nem árt, ha informálódnak
úticéljukról, amit egy sikeres Könyvtárhasználattal tehetnek meg. A
Skandináv-félszigeten található Svédország államformája alkotmányos
királyság, gyarmatai már régóta nincsenek. Uralkodóit 1818 óta a francia
eredetű Bernadotte-ház adja, a jelenleg regnáló uralkodó V. Gusztáv
király, aki 1907 óta ül a trónon. Országa parlamentjét Riksdagnak
nevezik, 1914 óta a szociáldemokraták vannak kormányon. Gyéren
lakott állam, nagyjából hatmilliós népességgel rendelkezik, aminek
túlnyomó hányada a déli részen él. Egyszerre vadon, babaszoba és precíz
óramű, mely a modernizáció, az iparosodás és a demokratizálás útjára
lépett, bár a svédek majd háromnegyede még mindig földművelésből él.
A nők a többi skandináv országhoz képest később, csupán 1921-ben
nyerték el a szavazati jogot. A nemzet oroszlánrésze evangélikus, a Svéd
Egyház tagja. Hivatalos pénzneme a svéd korona, váltópénze pedig az
öre; 1 korona 100 öre, míg 1 amerikai dollár 4 koronát ér manapság. Az
északi ország lakossága jóformán teljesen homogén, a germán eredetű
svéd nemzet pedig az előkelő és a népies finom keveréke. Tartózkodók,
nyugodtak, udvariasak és szerények, a hencegést mélységesen lenézik,
de értelemszerűen nem adnak hangot ennek. Egy útikönyv szerzője úgy
tartja, hogy a németek és az angolok legjobb tulajdonságait ötvözik.
Nyelvtanulásra az idő rövidsége miatt sajnos nincs lehetőségük, egy
nyelvkönyvet, útikönyvet vagy szótárat azonban beszerezhetnek.
A csapat az Új-Angliában monopolhelyzettel rendelkező New Yorki, New Haveni és Hartfordi
Vasúttársaság szerelvényén fog utazni. A kényelmes Pullman-kocsikon töltött idő eseménytelen, ezért
a nyomozóknak van néhány órájuk arra, hogy kipihenjék a korai kelést, lélekben felkészüljenek a tengeri
útra, vagy megvitassák küldetésük apróbb részleteit. A főkönyvtárostól még költőpénzt is kaptak,
fejenként 180 koronát. Nyolc napot töltenek majd Göteborgban, majd a Svéd Amerikai Vonal
Gripsholm névre keresztelt óceánjárójával fognak hazautazni. Az emberektől nyüzsgő, tekintélyt
parancsoló, 1913-ban befejezett Grand Central Terminalben szállnak le a vonatról, hogy a kikötőig
verekedjék magukat. Ha még nem jártak itt, akkor a Nagy Alma szervezett zűrzavara idegtépőnek
hathat; az első számú olvasztótégelyben tett útjuk során tucatnyi különböző nép fiaival és lányaival
találkozhatnak, amitől az idegengyűlölő nyomozók könnyen vérszemet kaphatnak. El is tévedhetnek, ki
is zsebelhetik vagy át is verhetik őket, ha a mesélő jónak látja, de ne veszítsék el az összes vagyonukat,
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és a hajót is érjék el! Ugyanakkor viszont a metropolisz másik orcájában: a gigászi, pompázatos
épületekben, szobrokban és emlékművekben is örömüket lelhetik.
A svéd hajózási társaság emblémájával - kék körben három arany korona - díszített kéményű
Kungsholm egy modern, német építésű, dízelmotoros óriás, mely 1928-ban készült el. Tekintélyt
parancsoló mérete, pazar, fényűző berendezése láttán sokaknak eláll a lélegzetük. Még edzőterme és
úszómedencéje is van! Sötétkék vagy fehér egyenruhában pompázó személyzete svédekből áll, akik kevés kivétellel - jól beszélik az angolt. A roppant hajó a hazaútra készül, és ennek köszönhetően jóval
kevesebb utast fog szállítani, hiányoznak az Újvilágba készülők tömegei, de még így is hosszú sorok
kígyóznak a mólón, beszállásra várva.
Másodosztályon fognak utazni, kabinjaik szépen berendezettek, tiszták, tágasak, világosak és
komfortosak. Szinte azonnal feltűnik nekik, hogy a hamutartóktól a ruhafogasokig mindenen a
társaságot jelképező három, körbezárt korona virít. Mindegyikük kap egy sötétkék borítójú, kétnyelvű
könyvecskét, melyben a
Kungsholm személyzetének
fontosabb tagjait, illetve egy
sereg kötelezően betartandó
szabályt sorolnak fel. Például
azt, hogy a harmadosztályú
utasokkal csak a kapitány
vagy
az
ellátótiszt
engedélyével lehet érintkezni,
vagy hogy a másod- és
harmadosztályon fizetni kell
az italokért, illetve hogy a
harmadosztályon
dolgozó
csaposok csak sörrel és
üdítővel szolgálhatnak. A nemzetközi vizekre érve szinte azonnal durrannak a francia pezsgőspalackok
dugói, patakokban folyik a francia bor és a svéd akvavit, aranyló sör tölti meg a korsókat, illetve kocogni
kezdenek a jégkockák a whiskey-s poharakban, így az utasok többsége bizony részegen fog aludni térni.
A pincérek által szervírozott ételek is ízletesek, a nyomozók a népi virágmotívumokkal és egy aranyos,
tűzpiros színű Dala-lovacskával (Dalahäst) díszített étlapon leírtakból ítélve a svéd, a francia és az
angolszász konyha étkei közül válogathatnak majd. Bizonyára meglepőnek fogják találni, hogy a svéd
nemzet valósággal bolondul a banánért. A hajón a bezártság ellenére sem unalmas az élet, a
bámészkodás - akár még bálnákat is megpillanthatnak -, csevegés, heverészés, tollaslabdázás,
shuffleboardozás mellett a Kungsholm zenekara is kitesz magáért, a személyzet pedig még egy
néptáncbemutatót is tart, amit az utasok elsöprő többsége értékel; ezek a fellépések a harmincas évekre
állandó programmá fognak válni. Majd kéthetes útjukat egy kisebb csokorra való NJK is
megszínesítheti, név szerint: Adolf Johansson, Ulla Fredrika Grill, John Sutherland/Johan Söderlund,
Anders Olsson és végül, de nem utolsósorban George Penrose Meeker történészprofesszor. A nyomozók
fegyvereit az út végéig elzárják.

Svéd földön:
A nagy, nyüzsgő, 150-200.000-es lakosú svéd kikötőváros láttán sokan fellélegeznek, hogy végre
szilárd talajt tudhatnak majd a lábuk alatt. Hűvös kora este van, a levegőben a tenger sós illata terjeng.
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A napkorong későn, kicsivel 21:00 után fog lenyugodni, de másnap 5:00 körül már pirkadni fog. A
nyomozók valószínűleg tanácstalan tekintettel álldogálnak majd a mólón, a Svéd Amerikai Vonaltól
kapott nyúlfarknyi, Göteborgot bemutató, térképes, angol nyelvű útikalauzt szorongatva, ám a jólelkű
Sutherland a segítségükre siethet. Még akkor is így tesz, ha korábban parázs polémiába keveredtek vele,
sértéseket vágtak a fejéhez. A szürkésfehér, háromemeletes szálloda, ahova igyekeznek, a
Slussplatsenen magasodik, villamossal közelíthető meg a leggyorsabban. Az útikalauz szerint elsőrangú,
árai mérsékeltek és Göteborg szívében áll.
A nyomozók Hitelképessége Göteborgban 30%-kal csökken. Ha a csapatban van színesbőrű nyomozó,
akkor a Kungsholm legénységének egyik tagja, esetleg valamelyik svéd útitársuk még az út során
megnyugtathatta, hogy úticéljuk az ország legfontosabb kereskedelmi központja, ahova a világ minden
tájáról futnak be hajók. A 17. században létesített nyugat-afrikai gyarmatuk ugyan csak tizenhárom évig
létezett, de a hadseregben és a svéd arisztokraták kíséretében már egy-két évszázaddal ezelőtt is felfeltűnt néhány fekete arc; egy Adolf Badin nevű „udvari mór” például Lujza Ulrika svéd királyné inasa
és a kékvérű pár gyermekeinek játszópajtása volt - a rossznyelvek szerint teherbe is ejtette Zsófia
Albertina hercegnőt -, ezért a göteborgi polgárok nem ütköznek meg egy más rasszba tartozó ember
láttán. Valószínűleg nem fog bántódása esni.
A nyomozók első emeleti szobái egymás mellett sorakoznak, világosak, tiszták, kényelmesek és szépen
berendezettek. A rendkívül udvarias, segítőkész, angolul tudó személyzet pedig árgus szemekkel lesi
minden kívánságukat, és természetesen a konyhára sem lehet panaszuk. A fegyvereik a szálloda
fegyverszekrényébe kerülnek. A királyi pompával tündöklő, szaunával is rendelkező szálloda
földszintjén egy zenés, táncos mulató is működik, aminek ajtaja nem csak a vendégek, hanem az utca
embere előtt is nyitva áll. Amerikai könnyűzene mellett dönthetik magukba az Absolut vodkát, a
különféle koktélokat, a francia és rajnai borokat, skót whiskey-ket, angol gineket, német snapszokat és
a helyi szeszesitalokat: az O.P. Anderson akvavitet és a frissen csapolt Pripps sört. Az absztinens életet
élőknek teával, kávéval, szódavízzel, esetleg gyömbér- vagy tonikízű Schweppes üdítővel kell beérniük.
Külföldiként szabadon kirúghatnak a hámból, nem úgy, mint a szegény helyiek, akiknek 1919 óta
korlátozzák az alkoholfogyasztását. A svéd polgárok többségének van egy kis könyvecskéje (motbok),
az állam pedig megszabja, hogy hány liter szeszt vásárolhatnak havonta. Az ember neme és a társadalmi
ranglétrán
elfoglalt helye is
számít,
a
kikötőben és a
gyárakban
robotoló
munkásosztálynak
kisebb adag jár, a
nők pedig sokszor
nem is kapnak
alkoholjegykönyvet.
Talán
mondanom sem
kell,
hogy
a
kiötlőjéről,
egy
Ivan Bratt nevű politikusról elnevezett rendszer kijátszása népsporttá vált, a szeszcsempészet pedig
felvirágzott. A szállodájukat a Göteborgi Ligaként (Göteborgsligan) ismert bűnszervezet látja el áruval.
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Sutherland velük utazik, a szállodába érve pedig rövid időn belül a bár felé veszi az irányt, hogy
megvárja az egyik interjúalanyt. Ha valaki lenéz, egy sikeres Észrevétel-dobással megpillanthatja a
dohányfüst függönyén át. A fiatalember az egyik sarokasztalnál ülve idegeskedik, mert Ture Nerman
késik; valaki a vonata elé vetette magát a városszélen, de a tragédia híre még nem jutott el ide. A Folkets
Dagblad - Politiken (A Nép Politikai Napilapja), egy svéd kommunista lap egyik számát lapozgatja. A
baloldali tudósító is Észreveheti a nyomozót vagy nyomozókat, és az asztalához invitálhatja őket, hogy
gyorsabban teljen az idő. Lund, a hibrid kultista feszülten figyel a várva várt amerikaiak feltűnésére,
akiknek viszont egy másik alkalmazottal is meggyűlhet a bajuk. Egy Knut Hjalmarsson nevű csapos
ugyanis vörösök után kémkedik a Svéd Fasiszta Néppárt helyi vezetőjének megbízásából. A
Sutherlanddel közösködőket automatikusan bolsevikoknak fogja nézni, mert a tudósító meghagyta a
csaposoknak, hogy Nermant az asztalához irányítsák.
A város múlt században alapított
egyeteme egy nagy és impozáns
épületben működik, melynek széles
bejárata
előtt
félelmetes
bronzoroszlánok strázsálnak. Gyalog
legfeljebb fél órára van a szállodától.
Karlgren professzor a gyönyörű,
világos aulában vár rájuk, melynek
falát északi mitológiai alakok ékesítik,
majd megkéri őket, hogy fáradjanak az
irodájába. Itt ismerhetik meg Adolf
Flodqvistet, az asszisztensét is. A
nyomozók meglepődhetnek azon,
hogy a két férfi mily közvetlen
egymással,
semmiféle
rangbeli
különbség nem érződik a viszonyukon. A tudós velük is így fog viselkedni, csak legyint, ha
professzornak szólítják, és megkéri őket, hogy a keresztnevét használják. A szaktekintély röviden,
szerénykedve összefoglalja nekik az életét és a tudományos pályafutását, ám egy sikeres Pszichológiadobást követően rájöhetnek, hogy igazából a R’lyehi Szövegről való beszélgetést akarja elodázni. Ha
szembesítik ezzel, megadóan felsóhajt, és elmondja, hol bukkant rá a tekercsre, valamint hogy milyen
megpróbáltatásokkal járt a fordítómunka. Olykor még most is rémálmai vannak, amikben egy
kolosszális vízalatti város jelenik meg a szemei előtt, melynek moszattal borított, zöldesfekete, nemeuklidészi falai és épületei pokoli gonoszságot sugároznak - 0/1 ÉPE. Az ifjú nyelvésznek nincs
tudomása a Mítoszról, ám a tekercs olyannyira kész tényként kezelt holmi földöntúli, isteni hatalmú
szörnyetegeket, hogy nem tudja kiverni őket a fejéből.
Egy lezárt rendőrségi ügyet is hajlandó megosztani a csapattal: március 12-én egy veszélyesnek tűnő,
sötét bőrű, keleti öltözéket viselő férfit láttak ólálkodni az egyetem bejáratánál, és mikor a kihívott
rendőrök igazoltatni akarták, ellenállt, a dulakodás során pedig valamit csinált az egyikkel, mert az
váratlanul összeesett. A másnapi újságok azt írták, hogy megállt a szíve. A társa kardot rántott, mire az
idegen egy görbe kést húzott elő az övéből. Ekkor a hallgatók közül többen a bajba jutott rendőr
segítségére siettek, hogy egy Douglas Fairbanks-filmbe illő jelenet vegye kezdetét. A túlerő végül
győzedelmeskedett, a kard pedig átszúrta az ámokfutó tüdejét, aki a kórházban elhalálozott. Kiderült,
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hogy egy laszkár, egy indiai matróz, aki egy brit hajó legénységéhez tartozott. A hátán egy
denevérszárnyas, polipfejű démont ábrázoló tetoválást találtak - 0/1 ÉPE.
A szöveg egyébként agyagtáblákat említ, ezért valószínű, hogy még ez a messzi múltban keletkezett
tekercs is csak egy másolat. Az ifjú sinológus egy barna papírdossziét húz elő díszes íróasztala fiókjából,
amiben sűrűn telegépelt lapok sorakoznak - a Kínából hozott tekercs az egyetem páncélszekrényében
pihen. A fordítás adatai: Angol; Bernhard Karlgren professzor; 1922-28; 1d6/2d6 ÉPE; +12%
Cthulhu-mítosz; varázslatszorzó x3; képzettség jelölések: Antropológia, Történelem, Okkult;
varázslatok: Kapcsolat Cthulhuval, Kapcsolat mélységlakóval, Kapcsolat Dagon Atyával,
Kapcsolat Hydra Anyával, A kő átka, Cthulhu szorítása, A pusztulás hulláma.
A grimoire - melyet a kaland során sajnos csupán átlapozni nyílik lehetőségük - nemcsak a
mélységlakókat, Dagont, Hydrát, Cthulhu csillagsarjait, magát a Vént és annak állítólagos fiait: ZothOmmogot és Ghatanothoát taglalja, hanem két legendás földrész: Mu és R’lyeh pusztulásáról is ír. Az
utóbbi kapcsán megemlít egy korokkal ezelőtti jóslatot, miszerint a Nagy Cthulhu városa egyszer majd
fel fog emelkedni a sötét mélyből, elhozva az emberiség alkonyát.
Az üzlet nyélbe ütése után még társaloghatnak egy ideig, de Karlgrennek sok a dolga, ezért hamar
búcsút kell inteniük egymásnak. Ha a nyomozók udvariasan viselkedtek, szimpatikusak voltak neki,
megígéri, hogy egyik este meglátogatja őket a szállásukon - a hibrid csapos persze nyomban fel fog
figyelni erre. Egy sikeres Észrevétel-dobással feltűnhet, hogy a szomszéd szobában dolgozó - valójában
csak azt mímelő - Flodqvist figyeli őket. Ha rácsukják az ajtót, Hallgatózni próbál, és egy sikeres
Hallgatózás-gurítást követően a nyomozók is felfigyelhetnek erre, mert valamilyen zajt csap: elfojt egy
tüsszentést, a cipője nekikoppan valaminek, megreccsen alatta a padló, stb. Ha kérdőre vonják, kiderül,
hogy nem beszéli a nyelvüket, a jóhiszemű doktor pedig megelégszik azzal, hogy a legényt roppant mód
érdekli a tekercs, mert látta, hogy ő mennyit szenvedett vele.

A kultusz ellen:
A szekta több tervet is kidolgozott a fordítás megszerzésére. Az emberben felmerülhet, hogy miért nem
az egyetemre törnek be, de Armstrong nem szívesen leplezné le Flodqvistet, mert további haszna is
lehet, és egy szállodaszobába egyébként is könnyebb behatolni. Ha a felelőtlen nyomozók a
szobájukban, netán a Göta Källare széfjében hagyják a fordítást, egyszerűen lába fog kélni.
A páncélszekrénynek csupán a szállodaigazgató és a szállodaigazgató-helyettes ismeri a kombinációját,
és nem sejtik, hogy a sasszemű Keilwagen kileste a számokat. A kiérkező rendőrség megállapítja, hogy
a tolvajnak valószínűleg kulcsa volt a nyomozó szobájához, vagy ismerte a páncélszekrény
kombinációját. Az ajtón a nyomozók és egy szobalány, a széfen pedig a szállodavezetők ujjlenyomatait
sikerül rögzíteniük, de ők egy-két óra alatt tisztázzák magukat. Ha a nyomozók is körbekérdezősködnek,
akkor a meggypiros egyenruhában feszítő londinerek egyikének eszébe fog jutni egy távozó vendég, aki
szokatlan módon bőrkesztyűket viselt. Viszonylag jól le tudja írni a külsejét, így egy sikeres Ötlettel a
kíváncsiskodó Flodqvistre ismerhetnek, aki a nagy izgalmak közepette elfelejtette zsebre tenni a
kesztyűit. A szőke, kissé kancsalító legénykének az is eszébe fog jutni, hogy a vörös hajú, idősebb
munkatársával szokta látni, de még új fiú, ezért nem tudja a nevét. Egyetlen szállodai alkalmazott van,
akinek vörös a haja, és még Karlgren - ha meglátogatja őket, felhívják vagy felkeresik – is megerősítheti,
hogy a férfi gyakorta álldogál az egyetem bejáratánál, hogy aztán Flodqvisttel távozzon, ugyanis
unokatestvérek. Ha nem beszéltek a londinerrel, akkor a Kína-kutató megemlítheti nekik, hogy a
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tanársegéd a szállodai bár gyakori vendége, és hogy az unokabátyja, egy vörös hajú úr a szálloda
recepciósa.
Ha a széfben őrizték a dossziét, akkor egy fülbevalópárt is eltulajdonítottak, ami Geertruida van
Wassenaeré, egy Hollandiából érkezett, dundi, szemüveges, hatvan esztendő feletti grófnőé; 18. századi,
velencei stílusú, ébenfából faragott, aranyturbános mórfejecskékről van szó, amiket a megzsarolt
homoszexuális azért lopott el, hogy félrevezesse a hatóságokat. Az értékes ékszerek a várost átszelő
csatornák egyikében végezték.
Keilwagen lakását a Nordstaden kerületben kell keresniük, címe: Torggatan 14. Egy sárgásbarna,
négyszintes, barokkos stukkókkal díszített párkányú téglaház első emeletén él, melynek földszintjén egy
könyvesbolt, valamint Yngve Yngvesson borbélyműhelye üzemel. A recepciós otthona ízléses látványt
nyújt, a nappaliban és a hálóban egy szöszke kislány fényképeit pillanthatják meg. A férfinak
sziklaszilárd alibije van, hiszen a lopás időpontjában gőzerővel dolgozott. Magyarázkodni kezd, azt
próbálja meg elhitetni a nyomozókkal, hogy „unokaöccse” a lopás napján nem tartózkodhatott a
szállodában, mivel zeneórán volt egy magántanárnál. Egy volt szeretője telefonszámát vagy címét is
meg tudja adni nekik, aki készségesen falaz Flodqvistnek - a tanérsegéd ismeri az egyébként családos
férfit. A recepciós Magyarázkodás százalékát akár szembe is lehet állítani a nyomozók Pszichológia
értékével az Ellenállási tábázaton. Egy sikeres Észrevétel-dobással egy picike, kék fajanszból készített
szobrocska tűnik fel nekik az egyik polcon, ami egy vízilovat ábrázol. Egy megdobott Régészet- vagy
Történelem-próbával ókori egyiptomiként azonosíthatják. Egy újabb Régészettel kiderülhet, hogy a
XIX. dinasztia idejéből való. Ha rákérdeznek, a férfi azzal lepi meg őket, hogy a családja egy évtizedet
élt a fáraók országában, a szobrot még az édesapja vásárolta a kairói régiségbazárban. Egy Pszichológiagurítással rájöhetnek, hogy az állítás igaz. Ha megemlítik neki, hogy recepciós létére tehetős környéken
lakik, azzal vág vissza, hogy a Keilwagenek gazdag kereskedők voltak, egy ideig még volt mit a tejbe
aprítaniuk. Igazat szól. A vörös hajú recepciós éles eszű ember, azonnal meg fogja érezni, ha illegális
műkincskereskedőnek nézik.
Flodqvistet a bérlakásán - Lorensberg kerület, Wadmansgatan 11, nagyjából húsz percnyi sétára a
szállodától - találják, és természetesen tagadja, hogy köze lenne a dosszié eltűnéséhez, de egy sikeres
Pszichológia-próbával látni, hogy hazudik. Az ijedt értelmiségi bevallhatja, hogy Magnus Keilwagen és
ő lovasították meg a fordítást, de Bengt Lund parancsára. A fordítást a hibridnek adták, aki
Stigbergetben, a kikötőváros egyik munkásnegyedében él. Ha a nyomozók nagyon ügyesek, még azt is
kideríthetik, hogy a csapos mivel zsarolta őket. A két férfi „sötét” titkának megneszeléséhez egy
második, felezett Pszichológia-próba kell, és egy sikeres Meggyőzéssel, Magyarázkodással vagy jó
szerepjátékkal akár még fény is derülhet rá. Az, hogy feljelentik-e őket ezért, rajtuk áll.
A fegyvereikhez bármikor hozzáférhetnek, de egy vállon hordott puska szinte azonnali rendőrségi
intézkedést von maga után. Ha továbbiakra volna szükségük, akkor Keilwagenen, már ha nem
haragították magukra a meleg recepcióst, vagy egy megkent szállodai alkamazotton - 4+1d4 koronát kér
a fülesért - keresztül kapcsolatba léphetnek az egyre erősödő Göteborgi Ligával. Estefelé egy
csempészekből álló trió jelenik meg a Göta Källare előtt egy amerikai gyártmányú, sárgásbarna színűre
festett, ponyvatetős Studebaker Special Six személygépkocsin. Két Lugert és három teli tárat kínálnak
eladásra, összesen 300 koronáért. Egy megdobott Alkudozás-próba a háromnegyedére csökkenti az
árukat. Alább nem hajlandók menni.
Ha állandóan maguknál tartják Karlgren verejtékes munkájának gyümölcsét, mondjuk egy
aktatáskában, előbb-utóbb megtermett hibrid szektások fognak rajtuk ütni egy kihaltabb környéken 0/1d2 ÉPE. Akár még egy Luger is előkerülhet. A nyomozók rájöhetnek, hogy nem egyszerű rablókról
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van szó, ahhoz túlságosan elszántak, a Cthulhu-mítosz képzettség megdobása után pedig azzal is
tisztában lesznek, hogy szörnyűséges mélységlakók félvér sarjai - 0/1d2 ÉPE. Ha egy esetleges
dulakodás során Szerencsések, a krakéler alakok egyikéről leszaggatják az inget és napvilágra kerülhet
egy nagy, denevérszárnyas poliptetoválás, amit egy megduplázott Észrevétel-dobást követően meg is
pillanthatnak. Ez a támadó szerepelni fog a göteborgi rendőrség bűnügyi nyilvántartásában, mint
stigbergeti lakos. A rablók ocsmány fizimiskája is árulkodó lehet, hiszen a rendőröknek nem először
gyűlik meg a bajuk a hibrid közösséggel. Egy sikeres Ötlet-dobással még a rendőrökre támadó laszkárra
is emlékezhetnek. A kikötőváros ezen részét már ormótlan, jobb és rosszabb állapotú, kormos falú
bérkaszárnyák uralják, hiszen egyszerű munkásemberek adják a lakosságát, akik a kikötőben és a város
gyáraiban robotolnak. Az osztályok közötti különbségek ugyan nem olyan markánsak, mint a világ más
országaiban, de a Svéd Királyság ettől még nem munkásparadicsom. Elhanyagolt külsejű,
megkeseredett emberek, éhes, göthös gyerekek, lehangoló utcakép, tántorgó részegek és egérlyuknak is
beillő, dohos lakások várják majd őket. Sok nő prostitúcióval kénytelen kiegészíteni csekély fizetését.
Stigberget ezen okokból a helyi proletariátus és a marxista eszme egyik fészkének számít. Két évvel
járunk a gyilkos adaleni sortűz előtt, ami öt tüntető munkás életét követelte, így a feszültség szinte kézzel
tapintható az országban, előfordulhat, hogy a csapat egy gyalogos és lóháton ülő rendőrök által
biztosított tüntetésbe botlik, ahol zászlórudakat markoló, lelkes, kivörösödött arcú szónokok tüzelik a
tömeget.
Ezen kívül a véletlen is a kultusz kezére játszhat. Sutherland itt tartózkodása során Göteborg Majorna
és Stigberget városrészeibe is ellátogat majd, ami még gyalogszerrel is csupán háromnegyed órára van
a szállodától. A chicagói riporter Nerman tanácsát követi, és ha jó viszonyba került a nyomozókkal, akár
meg is kérheti őket, hogy kísérjék el. Az éber Hjalmarsson jelt ad a harcostársainak, így a munkásnak
öltözött, maroklőfegyvereket szorongató fasiszta különítmény is itt vár a nyomozókra. Kiváló
személyleírást kaptak róluk. Ketten a közelben ülnek, egy fekete Trojan Utility Car és egy rozsdavörös
Citroen A-típus volánja mögött. Ha a csapat nem bizonyul elég kemény diónak, nem sikerül kitörni a
kelepcéből, akkor a verőlegények a kikötőváros kicsiny, szomszédos Pustervik kerületébe viszik a
bekötött szemű nyomozókat, a folyóparti Karoliner kocsmába - Järntorgsgatan 2 -, ami egy fehér,
háromszintes épületben található. A „véletlenül” zárva tartó ivó Erik Erlandssoné, egy szikár,
fogkefebajszú, ősz kocsmárosé, aki a párt tagja. Itt jól elpáholják a nyomozókat - ÉP-ik száma a felére
csökken -, és mivel a támadóik Mussolini feketeingeseit tekintik példaképnek, ezért azok alávaló
módszereit is elsajátították, vagyis nagy mennyiségű ricinusolajat (HAT: 14) erőltetnek le szerencsétlen
áldozataik torkán. A nyomozók a megaláztatáson túl akár még ki is száradhatnak, ami esetenként
életveszélyes is lehet. Egyikőjük angol nyelven fenyegeti őket, hogy mielőbb takarodjanak vissza
Amerikába, mert a svéd nemzetnek nincs szüksége még több felforgatóra, és ha még egyszer kidugják
az orrukat a szállodájukból, haleledel lesz belőlük. A nevelő célzatú verés után ismét bekötik a szemüket,
pisztolyt nyomnak a bordáik közé, majd megparancsolják nekik, hogy induljanak el valamilyen irányba.
Egy véletlenszerűen kiválasztott nyomozónak egy Szerencse-próbát követően lecsúszhat a szeméről a
rongycsík, így tisztában lesz azzal, hogy hol tartották fogva, mert meg fogja pillantani a Karoliner
cégérét, amire svéd nemzetiszín uniformisba öltözött, háromszögletű fekete kalpagos muskétásokat
festettek.
Ha Karlgren fordítása náluk van, és a legalacsonyabb Szerencsével rendelkező karakter elvéti a dobását,
akkor a fasiszták teketória nélkül el fogják égetni, vagy legyömöszölik egy kiválasztott nyomozó torkán,
mert propagandaanyagnak gondolják. A kultisták nem számoltak ezzel, Armstrong éktelen haragra
gerjed majd. Ha sikerül a próba, vagy a mesélő túlságosan kegyetlennek és sportszerűtlennek találja ezt,
1d6+3 mélységlakó hibrid törhet be a Karolinerbe az ajtón át (ERŐ: 10), hogy megszerezze a R’lyehi
Szöveget, a nyomozók pedig kihasználhatják a tömegverekedést, hogy elmenekülhessenek - 0/1d2 ÉPE.
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A közeli híd lábánál viszont 1d4+2 mélységlakó lapul, mert a Rosenlund-csatorna hideg vize csupán
egy köpésnyire folyik a csehótól - 0/1d6 ÉPE. Természetesen arra az eshetőségre is fel kell készülni,
hogy a Munck-hadtest talpasai túl kemény fába vágták a fejszéjüket, és a nyomozók már a
munkásnegyedben diadalmaskodnak felettük, vagy el tudnak menekülni a Karolinerből. A zárt
kocsmaajtó kulcsa Erlandsson zsebében van, de az ajtón, illetve az ablakokon keresztül
elmenekülhetnek.
Ha feljelentést tesznek a hadtest tagjai ellen, a göteborgi rendőrség csak vonakodva indítja meg a
nyomozást, és egy megdobott Pszichológia-próbával érzékelhető, hogy többségük az elkövetők pártján
áll. Ha ezt szóvá teszik, egy-két angolul tudó rendőr a szomszédos Oroszország hányatott sorsát emlegeti
fel nekik, esetleg a Bajor és a Magyar Tanácsköztársaságokban, Finnországban vagy a balti államokban
történt véres eseményeket. Stockholm és Leland Harrison, az Egyesült Államok svédországi nagykövete
sajnos messze vannak, így a nyomozók megmártózhatnak a tehetetlenség tengerében. Ha a
legalacsonyabb értékkel rendelkező nyomozónak Szerencséje van, akkor a baloldali Knut Karlsson nevű
detektív fog foglalkozni az ügyükkel, sikertelenség esetén azonban a szélsőjobboldali érzelmű Sven
Mörckhöz fog kerülni. A Sutherlanddel ápolt jó viszony természetesen a lopás, rablás vagy széffeltörés
ügyében folytatott nyomozási kedvre is rányomja a bélyegét. Ha végképp segítség nélkül maradnak,
Karlsson 1d2 nap múlva bekopog majd valamelyikőjük ajtaján, mondván, hogy győzött a lelkiismerete.
Bengt Lund, a hibrid csapos büntetlen előéletű és a Stigberget városrészben lakik - címe:
Stigbergstorget 2 -, a folyó, a szép Gathenhielm-ház, a patinás Henriksberg étterem és két gyönyörű
templom: a Masthuggskyrkan és a
Johanneskyrkan közelében. A szomszédban
egy italbolt üzemel. Még villamos is
közlekedik ezen a szakaszon. A hajók és a
környező házak kéményeinek sűrű füstjétől
kormos,
sirálypiszokkal
pettyezett,
háromszintes épület egy magas sziklára épült
és három népes hibridcsaládnak ad otthont,
így a nyomozóknak egy megdobott
Észrevétellel feltűnhet, hogy a lépcsőház
lakóinak többsége visszataszító, belterjes
külsővel bír. Egyeseknek túl széles a szájuk,
mások dülledt szemekkel rendelkeznek,
némelyik lakó halbőrűségben szenved, ám
olyan „balszerencsések” is akadnak, akiken
mindhárom
groteszk
rendellenességet
felfedezni - 0/3 ÉPE. 12+2d10-en vannak. A nyomozók feltűnésére barátságtalanul reagálnak, ami
idővel nyílt ellenségeskedésbe fog átcsapni. Még a rendőri jelenlét sem tartja őket vissza. Cthulhu
szentélyét a tágas, téglafalú pincében rendezték be, ami a belső udvarról nyílik. Egy szűk lépcső vezet
a mélybe, amin csak a kultisták mehetnek le. A földalatti, hideg, nyirkos és penészszagú terem jobbára
üres. Az egyik sarokban egy nehéz függönnyel takart, sziklába vájt, meredek járatot is találni. Egészen
a folyóig nyúlik, Armstrong és a mélységlakók ezen keresztül, a durván faragott lépcsőfokokon lépdelve
tudják észrevétlenül megközelíteni a kultistákat, azok pedig a számukra oly fontos elemet. A helyiség
egy derékig érő, alvadt vértől szennyes oltárt - 0/1d2 ÉPE -, továbbá egy sápadt aranyból készített,
méteres Cthulhu-szobrot is rejt - 0/1d3 ÉPE. Ha a nyomozók nem tágítanak, a rosszarcú lakók egy
fiúcskát küldenek az alagútba, hogy értesítse a végén lapuló mélységlakó strázsákat. Maga Armstong is
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résen van, gyűlölné, ha a jövevények meghiúsítanák a tervét. Ugyanakkor viszont félti a bőrét, ezért
mágiát fog bevetni ellenük. Az ellopott fordítás az oltárhelyiségben álló asztalon hever.
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Végjáték:
Ha a Cthulhu-szolga életben marad - aminek sajnos igen nagy a valószínűsége -, vagy a nyomozók
eszébe Ötlik az az iszonyatos tény, hogy az Északi-tenger mélye egy mélységlakó várost rejt, azonnal
rá fognak jönni arra, hogy a Kínából kicsempészett tekercs és a svéd nyelvű fordítás is komoly
veszélyben vannak. A Mítosz ellen egyedül az Ősi Jel segíthet, mellyel meg tudják védeni a Göteborgi
Egyetem azon helyiségét, ahol a R’lyehi Szöveg(ek)et őrzik. A kiérkező vagy már a helyszínen
tartózkodó, döbbent rendőrök a lőporfüst eloszlása után kihallgatják a nyomozókat. Még a
rendőrkapitány is hihetetlenkedve csóválja a fejét, majd erélyes hangnemben tudatja velük, hogy a
hajójuk indulásáig nem hagyhatják el a szállodájukat. A sebesült nyomozók a Sahlgrenska Kórházba Niclas Sahlgrenről, a Svéd Kelet-Indiai Társaság egyik alapítójáról van elnevezve - kerülnek, ahol az
elhivatott svéd orvosok és orvosnők még a hajójuk indulása előtt kigyógyítják őket a sebeikből. A
mesélőn múlik, hogy ez lesz-e a Svéd Királyság innsmouth-i razziája. A skandináviai kiruccanás további
része eseménytelennek mondható.
Megjegyzés: a sinológus egy sikeres Meggyőzés-próbát követően hajlandó megválni a svéd fordítástól,
ha az angol megsemmisült, de Armitage nem beszéli a nyelvet, és gyaníthatóan a nyomozók sem.
Armstrong viszont mindenképp bosszút akar majd állni rajtuk az egyetemen elhelyezett Ősi Jelért.

ARKHAMI BÚJÓCSKA:
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Mesélői háttér:
Ezra Hartley baptista tiszteletes Dagon Ezoterikus Rendjének bukásakor egy városszéli, düledező ház
pincéjében rejtőzött el, ahol csak Cthulhu, Dagon Atya és Hydra Anya Szentháromsága óvta meg a
viszkető ujjú tengerészgyalogos járőröktől. Hónapokig bujdosott itt, a környező sós ingovány és a
közeli, kicsiny Falcon Pointban élő Renfroe család tagjai táplálták, akik, bár tisztavérű emberek,
mindannyian Cthulhu hívei. A természet már rügybe borult, mikor a nyáj nélkül maradt pásztor zavaros
álmot látott, melyben maga R’lyeh ura üzent neki, hogy iszonyú harmadik fia, Zoth-Ommog
segedelmével bosszút állhat majd szülővárosa elpusztítóin, de a hatalmas, óvilági szolgáinak egyikét is
segélnie kell majd. A hibrid férfi hamar elsajátította az őslényszerű Mérhetetlen Vént hívó varázslatot,
ám az ocsmány Zoth-Ommog csak a szobrain keresztül tud megtestesülni. Hartley halványan még
emlékezett arra, hogy az arkhami Miskatonic Egyetemen egy bálnacsontból faragott szobrot őriznek,
amit a Vénről mintáztak. Innsmouth egykori urai, a Marshok az Arkhami Hírmondóból értesültek a
figuráról, és megpróbálták megvásárolni az egyetemtől, de a rektor udvariasan elutasította a notórius
família ajánlatát. Annak viszont már nincs tudatában, hogy a szobor nem az egyetemé, hanem egy római
katolikus misszionáriusé, és csak egy ideiglenes kiállítás keretein belül lehetett megcsodálni. A
hüllőszerű, csápos szörnyeteg az elvarázsolt faragvány segítségével jóval könnyebben válaszol a hívó
varázsigére: +60% esély.
A Gripsholm még az óceán habjait szelte, mikor az őrült fanatikus Arkhamig gyalogolt, hogy felvegye
a kapcsolatot a város egyetemét ismerő Asenath Waite-tel - nem is sejtvén, hogy a nő testében már
Ephraim Waite lakozik -, hogy a szobrocska birtokába jusson, de nem találta otthon. Edward Derby, a
férj félelmében rendőrt hívott a szakadt, fenyegetőző alakra. Még az Arkhami Hírmondó is írt az esetről.
Fortuna azonban ismét Hartley segítségére sietett, a Crowninshield-kúria három mélységlakó hibrid
szolgálója közül az egyik, a fiatal Eunice Babson az ő egykori felekezetéhez tartozott. A nő utánaszaladt
és mesélt neki egy gátlástalan, bibliofil agglegényről, bizonyos Stewart Portmanről, aki az állandó
szeretője, és aki az egyetemi könyvtár páncéltermében őrzött könyvek után sóvárog. Babson már aznap
este bemutatta a két férfit egymásnak, akik sokáig tanácskoztak, hogy hogyan jussanak be a jól őrzött
helyiségbe. Eleinte be sem avatták a cselédet a terveikbe, de a nő kihallgatta őket, majd tálcán kínálta a
megoldást. Asenath helyett Oscar Jones, az egyetem „korelnöknek” számító, kéjsóvár éjjeliőre lesz a
segítségükre, ugyanis a dévaj Babson egyik visszatérő kuncsaftja. Pár nap után sikerül rábeszélnie, hogy
támogassa az akciójukat, mert olyan, mint egy hűséges kutya.
Megjegyzés: Edward Pickman Derby, Asenath Waite és a három innsmouth-i cseléd Howard Phillips
Lovecraft egyik novellájának (A dolog a küszöbön) szereplői, ezért javasolt - de nem kötelező - életben
hagyni őket.
Jones jó viszonyt ápol Armitage doktorral, így hamar a trió tudomására jutott, hogy a főkönyvtáros egy
fekete bőrnoteszba jegyzi fel az őt ért különös eseményeket, valamint új keletű kutatásai eredményeit.
Az alattomos könyvgyűjtő reménykedik, hogy a vén főkönyvtáros a kombinációt is felírta az egyik lap
szélére, az éjjeliőr szerint ugyanis egyszer már sikerült elfelejtenie a számokat. Asenath/Ephraim és
Jones még az egyetem alatt húzódó kazamatákról is meséltek a nőnek. Az öreg állítása szerint úgy ismeri
őket, mint a tenyerét. Először a noteszt akarják megkaparintani, ami mindig a doktornál van; ez jó hír,
hiszen Armitage-ék szép otthona nem a Fort Knox. Portman, aki szintén hallott már az alagutak
létezéséről, elmondta nekik, hogy diszkréten és erőszakmentesen szeretné intézni a dolgot, mire a
fölényes hibridlány kérkedni kezdett, hogy ismer egy profi betörőt, amivel ismét lenyűgözte a férfiakat.
Babson és Hartley ezután egy french hilli bérkaszárnyához mentek, ahol az idős innsmouth-i egy sápadt
arany, tengericsillagos gyűrűt adott át a nő ismerősének, Ronan McCotternek, előleg gyanánt. Ezzel a
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második és a harmadik lépést is letudták, innentől már csak várni kell. Egyedül a feszült öregember
türelmetlenkedik, mert tudja, hogy Cthulhu nagyhatalmú papja már közel jár.
A stigbergeti összecsapást túlélő Hamish Armstrong is a csapat nyomába szegődött. Először Dagon és
Hydra megidézésével akarta a hullámsírba küldeni az óceánjárót, de a mélységlakók leghatalmasabbjai
a halálukat lelték az Innsmouth elleni támadás során. A r’lyehi kriptája mélyén szunnyadó Nagy Cthulhu
viszont megsúgta neki, hogy Amerikában egy ősi ereklye megszerzésével jóval nagyobb káoszt szíthat.
Lassabban halad, mint az óceánjáró, de a csapat még csak New York felé fog haladni, mikor a haragos
Armstrong dagadt, úszóhártyás lábai már az elhagyott, romos Innsmouth fövenyét tapodják. Egy régi,
rozsdás Ford TT-modell teherautó és öt puskás alak várja a hullámtörő mögötti, homokpadokkal tarkított
kikötőben: Renfroe-ék. A falcon pointi halászoknak is az álmaik jövendölték meg a szörnyeteg érkeztét.
Az ifjabbik Walter Renfroe azonnal Arkhambe indul, hogy megvigye a hírt Hartley-nak. Eközben a
Cthulhu hívása című novellában felbukkanó világméretű Cthulhu-kultusz rettegett orgyilkosainak
egyike, egy Abílio Teixeira nevű tetterős portugál fiatalember már New Yorkban várja a nyomozókat.
A tiszteletesre váró Cthulhu-szolga előbb a part közelében táborozó Conrad Miller doktort, a
Miskatonic Egyetem Biológia Tanszékének dékánját öleti meg a tizenéves Elijah Renfroe-val, aki az
ismeretlen innsmouth-i rákfajokról szóló hírek nyomába eredt, majd egy tizenkét, Y'ha-nthlei
pusztulását túlélt mélységlakót is magához szólított - köztük egy kisebb hatalmú papot is. Hartley
tiszteletes nemsokára meg is érkezik, és az első döbbenet után rögvest a lény lábai elé borul, forró
csókokkal illetve azokat, miközben beszámol neki nagyszabású tervének minden részletéről. Ezután
Armstrong parancsára visszaviteti magát Arkhambe, hogy beszéljen a hibrid cseléddel és a
könyvmániással, az óvilági iszonyat pedig türelmesen vár, mint pók a hálójában. A valamikori skót
kereskedő által megidézett hallények eleinte bátortalanok, mert az emberek fegyverei nagyon súlyos
veszteségeket okoztak nekik, de végül teljesítik Armstrong parancsát, beveszik az Egyesült Államok
Világítótorony Szolgálatának (United States Lighthouse Service) egyik gőzhajtású világítóhajóját, ami
az Ördögzátony közelében horgonyzott, és Innsmouth réges-régen leomlott világítótornyát hivatott
helyettesíteni. Az LV-69 meglepett legénységének veszteség nélküli lemészárlása után egy közeli
öbölbe kormányozzák a hajót, mivel Walter Renfroe és az egyik mélységlakó is elboldogulnak vele. A
hét holttestet az a fiatal, félvad shoggoth kebelezi be, ami a razzia után a zátony egyik barlangját
választotta odújául, és amit az egyik mélységlakó csal ide. Armstrong és az y'ha-nthlei-i túlélők fele ezt
követően felúszik a Miskatonic-folyón, hogy csatlakozzon az Arkhamben tevékenykedő Hartley
tiszteleteshez. A falcon pointi halászok és a többi mélységlakó az LV-69 fedélzetén maradnak.
Sajnos a patinás intézmény impozáns Mítosz-könyvtárára egy másik, komolyabb veszély is leselkedik.
A hithű katolikus Lucien Duhalde, a Miskatonic Egyetem Modern Nyelvek Tanszékén dolgozó
franciatanár a nyomozók távolléte alatt felkereste Armitage doktort, és elmesélte neki, hogy egy Cecilia
Heron nevű apáca révén tudomást szerzett a sötét tudást őrző könyvekről. Cecilia nővér egy Angelo
Caruso nevű bostoni paptól hallott róluk, akit a főkönyvtáros is ismert. Caruso ugyan visszaadta lelkét
Teremtőjének, de Jézus Krisztus menyasszonya felajánlkozott, hogy szívesen felszentelné az egyetem
páncéltermét. Duhalde nem sejti, hogy a szerzetesnő egy középkori, titokban tevékenykedő katolikus
Mítosz-ellenes szervezet: a Szent Jeromos Kardja Testvériség tagja, és hamuvá akarja égetni az átkos
grimoire-okat.

A hazaérkezés:
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A nyomozók a dízelmotoros Gripsholm másodosztályán fognak hazautazni, a kanadai, közelebbről újskóciai Halifax érintésével, és tizenkét nap múlva pillanthatják majd meg a patinás, fenséges Szabadságszobrot és New York lenyűgöző várossziluettjét. Ismét lehetőségük nyílik arra, hogy Adolf
Johanssonnal, Marshall Swalwell-lel, a fasiszták által kapott verés nyomait viselő John Sutherlanddel
és George Penrose Meeker professzorral találkozzanak. Emellett Millicent Van Beeket, a siker küszöbén
álló new yorki ponyvaírónőt is megismerhetik. A nyomozóknak azonnal fel fog tűnni az
üdvözlőbeszédet tartó Engelbrekt Böhlmark kapitány előredülledő szeme. Egy paranoiás csapat azt
hiheti, hogy a Gripsholm jól megtermett, szűkszavú parancsnoka is egy Cthulhut imádó hibrid, aki az
óceánjáró összes utasát fel akarja áldozni a Mérhetetlen Vénnek! Lehet, hogy a hajó személyzete is
kultistákból áll? Egy sikeres Pszichológia-dobást követően biztosak benne, hogy a kapitány úr
valamilyen sötét titkot rejteget, ami eseménydússá teheti az utat.
Az igazi veszély viszont a jól megérdemelt pihenéssel kecsegtető hazaút szárazföldi szakaszán
leselkedik rájuk. Abílio Teixeira nemes egyszerűséggel fellóg a vonatukra, a toaletten Rejtőzve el az
elhízott, fekete egyenruhás kalauz elől, és ha sikeres a próbája, akkor Álruhában, egy újsággal a kézben
próbál a nyomozók közelébe férkőzni. Az álcája is szemet szúrhat a nyomozóknak, de ha az Elrejtése is
sikertelen, fel fog tűnni nekik, hogy egy tőr lapul a zakója alatt. A gyilkos megveszekedett fanatikus,
ezért a mesélő akár még úgy is határozhat, hogy a vonat alvázába kapaszkodva próbál meg feljutni,
hogy a csapat életére törhesen. Az egyik utas a harc kitörésekor meghúzza a vészféket, ezért
mindenkinek egy ÜGYx4 próbát kell dobnia, különben a padlón találja magát. Ha elfogják vagy megölik
a merénylőt, 30+3d10 percet kell várni a rend őreire. A támadójuknál nincsenek papírok, így csak 1d4+4
hét múlva fog kiderülni, hogy ki fia-borja. A kihallgatások 1d2+2 órát rabolnak majd el az értékes
idejükből, egy sikeres Meggyőzéssel vagy Hitelképességgel viszont felére csökkenthetik ezt a számot.
Ha a nyomozók felhívták Armitage doktort, akkor az arkhami vasútállomáson várja őket, egyébként az
otthonában tartózkodik. Meghallgatja a beszámolójukat, majd kifizeti az út során keletkezett
többletköltségeiket. Az este folyamán vázlatosan feljegyzi a velük történteket a noteszába. A
főkönyvtárosnak a Karlgren-féle fordítás átlapozása után - a nyomozók addig pihenhetnek - eszébe jut
egy Tajvan szigetéről származó bálnacsont szobor, amit ’23-ban, egyéb távol-keleti relikviák
társaságában állított ki a Miskatonic múzeuma; egy olyan lényt ábrázolt, ami kísértetiesen emlékeztett
arra az entitásra, amit a szöveg Zoth-Ommog néven említ. Még azt is fel tudja idézni, hogy az
innsmouth-i Marsh család egyik tagja, Sebastian levelet írt az egyetemnek, melyben 300 $-t kínált érte,
ám a mű egy misszionárius tulajdonát képezte. Armitage annak idején még kezet is rázott vele, de már
nem emlékszik arra, hogy a férfi, akinek sajnos nem tudja felidézni a nevét, milyen okból tartózkodott
a városban, vagy hogy melyik egyházhoz tartozott. Ha Innsmouth-ról kérdezik, megerősíti azt, ami egy
sikeres Ötlet-próbával a nyomozóknak is eszébe juthat: hogy a télen egy nagyszabású szesztilalmi razzia
zajlott a városban, a lakosság oroszlánrésze pedig rács mögé került. Duhalde és Cecilia nővér ajánlatáról
is mesél nekik. Nem tudja mire vélni a fiatalember kérését, és szeretné, ha egy nyomozó is jelen lenne
a felszentelés során. A franciatanár az ő szemében egy hívő, hazafias, makulátlan becsületű úriember és
kolléga, de a Flodqvist-afféron túllevő nyomozókban felébredhet a gyanú. Ha valamelyik nyomozó
átolvassa a távolléte során felhalmozódott újságokat, egy Észrevétel-dobást követően rábukkan a Derby
házaspárt meglátogató gülüszemű csavargó - Ezra Hartley tiszteletes - látogatásáról szóló cikkre - 0/1
ÉPE. Hamarosan az Innsmouth partjainál eltűnt világítóhajóról szóló cikk is elé fog kerülni - 0/1d2
ÉPE.
Egy sikeres Könyvtárhasználattal kideríthető, hogy csupán két keresztény felekezet van Tajvanon: egy
presbiteriánus és egy római katolikus. Arkham presbiteriánus lakosainak lelki üdve felett Eben Sutton
tiszteletes bábáskodik, téglából emelt, ódon templomuk az Armitage házaspár otthonának
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szomszédságában, a 651 West Saltonstall Streeten tör az égbolt felé. Sutton tiszteletes egy alacsony,
inas, galambősz férfi, akinek kék szemei melegséget sugároznak, de sajnos nem tud a segítségükre lenni,
a pápistáknál kell kérdezősködniük. A városnak három katolikus temploma is van, amikben franciakanadai, lengyel és ír származású papok hirdetik az Úr igéjét a zömében bevándorlókból álló nyájaiknak.
Paul Sheene és Casimir Iwanicki atyák nem ismerik a szóban forgó paptársukat, az ötvenes, korpulens,
szemüveges Anthony Morency atya azonban azonnal rá fogja vágni, hogy David MacLeodra gondolnak,
egy régi barátjára, aki egy évtizeden át élt és térített a japán gyarmaton. Morency a Lower Southside
554 South French Hill Streetjén található Szent Szív-templom papja, és bár francia-kanadai gyökerekkel
bír, nyája túlnyomó részét mégis géppuskanyelvű, olívabőrű olaszok alkotják. Krisztus szolgája a
szoborra is jól emlékszik, úgy fél méter magas lehetett, és valami groteszk tengeri ördögöt ábrázolt,
amihez csak egy pogány vadembernek jut eszébe imával fordulni. Viszonylag sűrűn leveleznek
egymással, így megtudhatják, hogy a figura tulajdonosa a maine-i Yarmouth városában él. A papnak
még egy fényképe is van MacLeodról, amin misét celebrál.
Ha felkeresik a várostól keletre található, háromszintes Crowninshield-kúriát, egy magas, de puhány
külsejű, szőke hajú, kék szemű, kölyökképű férfiú nyit ajtót nekik, hangja enyhén remeg. Edward
Pickman Derby néven mutatkozik be, de egy sikeres Ötlet-dobás esetén már hallhattak a harmincas évei
végén járó, tősgyökeres arkhamiről. Egykoron valóságos csodagyerek volt, tizenhat esztendősen vették
fel a Miskatonic Egyetemre, ahol angol és francia irodalmat hallgatott, és három éven belül le is
diplomázott. Egy Asenath Waite nevű, harmincas, innsmouth-i nőt vett feleségül, és ennek a kisebb
botránynak a hullámai még mindig nem ültek el teljesen a városban. Egy megdobott Irodalomtörténettel
vagy egy felezett Tudással még azzal is tisztában lesznek, hogy Derby 1919-ben némi ismertségre tett
szert az Azathoth és Másokkal, egy hajmeresztő poémákat tartalmazó verseskötettel, és hogy Justin
Geoffrey, a bolond költő barátja volt. A texasi Geoffrey, a három esztendővel ezelőtt kiadott A Monolit
Népe szerzője egy hosszú és viszontagságos európai út után került bolondokházába, ami Magyarország
egy sötét, félreeső részébe vezetett. Illinois állami elmegyógyintézetében hunyt el. Derby hamar
megnyugszik, elmesélheti nekik a hibrid tiszteletessel való találkozását. Még sosem járt neje rossz hírű
szülővárosában, hiszen Arkhamben, az egyetemi hallgatói klubban ismerkedett meg vele, de a nő
időnként felkeresi régi otthonát. Asenath és Eunice nem tartózkodnak otthon, a nyomozók csupán a
halszemű, rosszarcú öreg párral, Moses és Abigail Sargenttel találkozhatnak, akik bokros teendőikre
hivatkozva faképnél hagyják őket. A csapat rájuk akaszkodhat, de ez a drága idő elpocsékolása.

Apáca show:
Duhalde és Cecilia nővér már tíz perccel a megbeszélt időpont előtt könyvtár épületének bejáratánál
eregetik a füstöt. A főkönyvtáros az önként jelentkező nyomozó vagy nyomozók, valamint Oscar Jones
jelenlétében fogadja őket. A kedvesnek tűnő nő elmondhatja nekik, hogy a néhai Angelo Caruso atyától
hallott az „ördögi” könyvekről. A gyorsan részvétet nyilvánító Armitage doktor ismerte a papot, aki a
sokkoló dunwichi események előtt többször is tanulmányozta a Miskatonic birtokában lévő latin
Necronomicont. Mindig is megbízható embernek tartotta. Az apáca térdre omlik a doktor előtt és
könyörögve kéri, hogy az egyetemen tanuló és dolgozó keresztények, kiváltképp a római katolikus
egyház egyre nagyobb számban jelenlevő híveinek lelki üdve érdekében engedje meg neki, hogy a
Mindenható és a jóságos, áldott földben nyugvó Caruso atya nevében felszentelje a helyiséget, hogy a
gonosz távol maradjon. A toleráns Armitage rábólint, de a nyomozók gyanút foghatnak. Egy katolikus
vallásúnak egy sikeresen megdobott Tudással eszébe juthat, hogy csak papok szoktak házszenteléseket
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végrehajtani. A mesélő az apáca Elrejtés képzettségére is dobhat, hiszen egy katonai szurony lapul a
ruhája alatt. Ha feltartóztatják, először sírást mímel, de bármelyik pillanatban előránthatja a pengét.
Ha az apáca sikerrel jár, az öreg tudós kinyitja a páncélterem ajtaját, a nő pedig belép, majd egy
felcímkézett üvegcsét húz elő a habitusa alól és hosszas imádságba kezd. Egy sikeres Észrevétel-dobást
követően figyelmesek lesznek arra, hogy a szenteltvíz sárgás színű. Ekkor Cecilia nővér benzinnel hinti
meg a polcokon lévő ódon könyveket, majd az öngyújtójával lángra lobbantja őket. Fanatizmustól fűtve,
boszorkányos gyorsasággal cselekszik, tette meglepetésnek fog minősülni, tehát a jelenlévők ÜGY-je
az első körben feleződik. Csak azok mentesülnek ez alól, akik megdobták az Észrevétel-próbájukat.
Krisztus megveszekedett menyasszonya valóságos berserkerként, bajonettel a kézben harcol, Szent
Jeromosnak, a könyvtárosok, régészek és fordítók védőszentjének a nevével az ajkán. 1d3 könyv kap
lángra, a szörnyű Necronomiconnak azonban még a tűz sem árthat - 1/1d4 ÉPE. A következő Mítoszkönyvek sérülhetnek meg: a nemrég beszerzett De Vermiis Mysteriis, az Eibon Könyve egy viseltes
példánya és Dr. Laban Shrewsbury Cthulhu a Necronomiconban című kézirata. Az alabamai apáca - ha
túléli a gyújtogatást - azt szajkózza, hogy az ilyen istentelen könyveknek a Vatikánban, hét lakat alatt,
vagy a máglyán a helyük, valamelyik hittársa biztos befejezi majd ezt a szent feladatot, az Úr pedig
mindent meg fog bocsátani neki, mert jó és üdvös dolgot cselekedett. A kiérkező rendőrök némi
megrökönyödés után megbilincselik és elvezetik. A franciatanárt és a szemtanúkat is felszólítják, hogy
tartsanak velük az őrsre, ahonnét 1d3+3 óra múlva szabadulnak majd.

A betörés:
A nyomozók egyike telefoncsörgésre ébred. Az izgatott Armitage doktor az, haladéktalanul beszélni
akar velük, méghozzá személyesen, de nem árulja el, miért. Az ősz főkönyvtáros hálóingben fogadja
őket, majd elpanaszolja, hogy az éjjel betörő járt nála és ellopta a fekete bőrnoteszát, amiben a Mítosszal
kapcsolatos kutatásai vannak feljegyezve, többek közt a páncélszekrény kombinációja is. Ha a
nyomozók átkutatják a házat és az udvart, egy megdobott Észrevétel-próba után két cigarettacsikket
találnak az előkertben álló, terebélyes lombú tölgy tövében. Gitane van rájuk írva, egy hadviselt
nyomozó pedig egy megdobott Ötlet után emlékezhet arra, hogy a világháború alatt rengeteg ilyen
márkájú cigarettát kapott a kék egyenruhás, Adrian-sisakos francia bajtársaktól és a hálakönnytől
csillogó szemű polgároktól.
Fenner Avery 185 West Main Streeten lévő trafikja az egyetlen olyan hely a városban, ahol külföldi
dohánytermékek is kaphatók. A potrohos, dús, fehér hajú, pápaszemes kereskedőtől hamar
megtudhatják, hogy csupán három olyan arkhami lakos akad, aki rendszeresen vásárol ebből a francia
cigarettamárkából. Dr. Conrad Miller, a Miskatonic Egyetem Biológia Tanszékének szórakozott dékánja
az első, a második Stewart Portman, a gazdag könyvgyűjtő, a harmadik pedig Lottie Madsen, a
visszavonult erőművésznő, aki a patinás családból származó Sophronia Pickmannel, a Pickman
Apikultúra tulajdonosával él egy fedél alatt.
Miller doktor Uptownban, a 784 West Washington Streeten él, egy szép, kétszintes, György-kori, fehér
faházban. Ha bekopognak a feketére mázolt ajtón, egy barna hajú szobalány nyit ajtót, aki épphogy csak
kinőtt a gyerekkorból. Hamarosan Rosemary, a dékán úr idősödó, kövér neje is megjelenik, és
sajnálkozva közli velük, hogy az ura kutatóútra ment az óceánpartra az automobiljukkal. Ha a
nyomozóknak további kérdéseik vannak, örömest elmeséli, hogy Conrad karcinológus, tehát a tengeri
és édesvízi rákok kutatásának szentelte az életét, és már régóta mondogatta, hogy Innsmouth környékén
állítólag eleddig ismeretlen rákfajok élnek, a helység rossz híre miatt azonban nem mert odamenni. De
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most, hogy az égnek hála beköszöntött a jó idő, a városlakók pedig börtönben csücsülnek, felbátorodott
- 0/1 ÉPE. A dékán felesége salemi, így nem hallott a - remélhetőleg üres - kikötővárossal kapcsolatos
rémmesékről. Ha a nyomozók nem ismerik a keresett személyt, akkor Mrs. Miller első felindulásból a
három évtizeddel ezelőtt készült esküvői fotójukhoz vezeti őket, aztán észbe kap, és egy idei képet nyom
a kezükbe: egy fehér kecskeszakállas, huncut mosolyú, kopasz, átlagos magasságú és testalkatú öregurat
keresnek. Miller egy sötétbarna színűre festett, régi Ford T-modellt vezet. A segítőkész asszony még a
rendszámot is meg tudja mondani nekik, de meg fogja kérdezni, hogy a férje bajba került-e.
Portman szép, Edward-kori háza szintén Armitage szomszédságában, a 299 West Pickman Streeten áll.
A bejáratnál egy gyepzsoké, egy méteres, öntöttvas, piros zekés, fehér nadrágos, fekete sapkás szobor
áll, ami egy kis lámpást tart a jobb kezében. Egy Ötlet-dobást követően eszükbe juthat, hogy a férfi
mögött gyakran össze szoktak súgni a nők, mert nagy szoknyabolond hírében áll. A nyájas könyvgyűjtő
szíves-örömest beinvitálja őket a pazarul berendezett nappalijába, ahol Gitanesszel kínálja meg őket. A
női nyomozókat - akiket könnyen lehet, hogy pironkodásra késztet a sok női aktfestmény látványa szakértő szemmel méri végig. Kandallója mellett a milói Vénusz kicsinyített, terrakottából
megformázott másolata látható. Egy sikeres Észrevétel-próba után egy feltekert vetítővászon is feltűnhet
nekik. Portman rögvest elismeri, hogy árajánlatokkal ostromolta a főkönyvtárost, de a betörés estéjén
pókerezni volt. Egy sikeres Pszichológia-dobás szerint nem hazudik. A betörőket sem ő bérelte fel,
hanem Carpenter/Babson, a noteszt pedig nem is látta, mert már az innsmouth-i papnál van.
Ha egy női nyomozó úgy dönt, hogy megkísérli elcsábítani a gyűjtőt, ráfázik, mert Stewart Portman
egy kéjsóvár vadállat. Ha a csapat Portman megfigyelése mellett dönt, egy Rejtőzés-dobásra lesz
szükség, különben rájuk hívja a környéken járőröző zord, rőthajú Patrick O’Hanlont. Ha a
legalacsonyabb Szerencsével rendelkező nyomozó sikert dob, akkor egy Ford T-modell taxi tűnik fel,
amiből egy fiatal, szegényesebb ruházatú nő száll ki. Egy sikeres felezett Észrevétel-próbát követően
rádöbbennek, hogy az idegennek a mélységlakók vére csordogál az ereiben - 0/1 ÉPE. Ha belesnek a
nappali ablakán, látni fogják, hogy Portman egy Pathé-féle, kézzel hajtható vetítőgépet hoz elő
valahonnét, majd egy megkezdett üveg Old Fitzgerald gyógyászati whiskey-t vesz elő, és egy
kosztümös, pornográf némafilmet néz meg a nővel, aminek Mousquetaire Au Restaurant a címe. Ha egy
Franciául tudó megdobja a képzettségpróbáját, akkor le tudja fordítani: Muskétás az étteremben. A
döbbenetesen explicit mozgókép egy vendéglőbe betérő muskétásról szól, akinek két felszolgálólány
„csillapítja az éhét”. Egy Franciaországban megfordult nyomozó tudhatja, hogy az ilyen filmeket
igényesebb bordélyházakban szokás levetíteni a kuncsaftoknak. A következő film angol, a címe Potyaút
(A Free Ride). Egy két nőből és egy férfiból álló trió szerelmeskedik rajta a természet lágy ölén. A
könyvgyűjtő és partnere már a film elején egymásnak esnek. Portman viszonylag sokat van távol, ezért
a nyomozók egy sikeres Lakatosság-próbát követően, esetleg az ajtó benyomásával (ERŐ: 12)
behatolhatnak, hogy ellophatssák a mocskos filmeket. Mivel ez egy jó környék, a rendőrök gyakran
járőröznek itt, de valamelyik szomszéd cselédjeinek egyike is megláthatja őket.
Sophronia Pickman a valaha szebb napokat látott East Townban lakik, ahol a Pickman, a Derby, a
Pickering és az Orne családok, Arkham valamikori arisztokratái éltek. A távoli földrészekkel folytatott
kereskedelemből meggazdagodott famíliák pénze nagyrészt már elillant, mint a reggeli köd, a
leszármazottak zöme hétköznapi életet él, a gyönyörű, György-kori kúriák pedig sorra omladoznak. Az
idős hölgy háza egy nevezetes kivétel, a fifikás vénkisasszony méhészkedése ugyanis bőven elegendő
volt ahhoz, hogy kilábaljon az anyagi krízisből, ezenfelül még több gyümölcsöző üzletbe is pénzt tudott
fektetni. A szintén vagyonos, egykor országszerte ismert Madsennel egy ún. „bostoni házasságban”
élnek, vagyis egyetlen férfi vagyonára sincsenek ráutalva, hogy megéljenek. A városban az a szaftos
pletyka terjeng róluk, hogy leszbikus szeretők, holott Sophronia Pickman a metodista felekezet
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nagyrabecsült tagja. A nagy, kétszintes, tetőteres faház vörösre van festve, spalettái, ablakai és ajtajai
fehérek, a szürke manzárdtetőn pedig két kémény, egy villámhárító, valamint egy nyolcoldalú kupola
és a tetején forgolódó, ámbráscet formájú szélkakas hánynak fittyet az elemeknek. Egy sikeres
Észrevétel-próba után egy kisebb Ősi Jelre lesznek figyelmesek, amit a bejárati ajtó fölé vésett valaki.
Pickman és Madsen kedvesen viszonyulnak a nyomozókhoz, a volt cirkuszi artistának azonban semmit
sem mond az Armitage név, egy sikeres Pszichológia-dobás meg is erősíti, hogy igazat mond. Sophronia
Pickman az istentiszteletekről ismeri a családot, meg is jegyzi, hogy a főkönyvtáros úr igencsak
megviseltnek tűnik. A szépen berendezett ház nappalijának kandallóján ámbráscetek agyarai
sorakoznak, amikbe szemet gyönyörködtető képeket faragtak: vitorlásokat, különféle portrékat - George
Washingtont biztosan felismerik -, játszadozó sellőket, az Egyesült Államok címerét és egyebeket. A
méhészkedő vénkisasszony az Ősi Jelről, csupán annyit tud, hogy egy rontás ellen védő szimbólum,
amit Pickman kapitány bátyja, Samuel vésett fel annak idején. Egy Pszichológia-dobás megerősítheti
ezt.
Megjegyzés: ha a nyomozók még ezek után is a furcsa párosra gyanakszanak, akkor az Armstrong által
helybenhagyott Armitage doktor halála az ő lelkükön fog száradni.

Az árnyék peremén:
A Manuxet-folyó által kettészelt, elhagyatott
Innsmouth-ot sós mocsarak ölelik körül. A város úgy
néz ki, mintha a németek „Kövér Bertái” ágyúzták
volna, egy része a földdel vált egyenlővé, Az Ördög
tudja, mi történt itt. Ha hallgatták a rádiót vagy
olvasták a Hírmondó cikkét, nem fognak meglepődni
az Ördögzátony közelében ringatozó járőrhajón. Egy
sikeres Észrevétel-dobással megtalálják Miller
doktor Fordját a partmenti csalitosban. A hajóról
gyaníthatóan nem lehet észrevenni. Ha közelebb merészkednek, egy sikeres Hallgatózás-próbát
követően előbb légyzümmögésre lesznek figyelmesek, majd megpillantják a természettudós szörnyű
állapotban lévő holttestét - 0/1d4+1 ÉPE. A tetemnek nincs arca és szemlátomást álmában érte a halál,
mert még mindig az autósátor alatt, az olajzöld, rojtosra szaggatott hálózsákjában hever. Ha megdobják
az Észrevételüket, egy .22-es kaliberű töltényt és egy kilőtt töltényhüvelyt találnak a gazban, amiket az
ügyetlen gyilkos ejthetett el, illetve felejthetett el összegyűjteni. Egy sikerrel vett Helyszínelés-próbával
használható ujjlenyomatot vehetnek a kispuskába való golyóról. Egy újabb Észrevétellel egy üres
pénztárcára lelnek.
A sátor és a Ford egy piperekészletet, egy tábori főzőkészletet, egy karbidlámpát, két konzervnyitót,
egy távcsövet, egy kisbaltát, egy iránytűt, egy elsősegélydobozt, egy zsebkést, egy noteszt, több ceruzát,
ruhaneműket, egy húszliteres vizeskannát, egy világháborús fémkulacsot, gyapjútakarókat és több
doboz gyufát rejt. Egy méretes kosárban pedig pár üveg Coca Colát, három doboz Graham-féle krékert,
hat doboz Gitanest és egy rakás különféle Campbell’s konzervet fognak találni. A T-modell mögött egy
takaros kis farakás magasodik. A halott dékán tapasztalt kempingező lehetett, egyedül lőfegyvert nem
hozott magával. Bár a gyilkosa is magával vihette azt.
Ezen a ponton minden nyomozónak sikeres Észrevétel-próbát kell tennie, különben meglepik az
Innsmouth környékén tenyésző ragadozó rákok, 1d4+2 példány támad rájuk. Az ocsmány állatok
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belecsimpaszkodnak a lábaikba - ERŐ: 9 - és körönként egy pontnyi veszteséget okoznak. Csupán 1
ÉP-jük van, a kitinpáncéljuk viszont 2-es védelmet ad. Ha megvizsgálják őket, kiderül, hogy nem is egy
fajba tartoznak: rendkívül torz tarisznyarákokra, homárokra, tőrfarkú rákokra és trilobitákra
emlékeztetnek; egy Biológia- vagy Természet-próba után pedig kiderül, hogy egyetlen ismert fajra sem
hasonlítanak - 1/1d3 ÉPE. Egy sikeres Ötlettel rájöhetnek, hogy ezek a lények kezdhették ki a halott
dékán arcát - 0/1d2 ÉPE.
Egy sikeres Észrevétel-dobással kerékpárnyomokat találnak a közelben, amiket egy Nyomolvasáspróba után követni is tudnak. A közeli Falcon Pointba vezetnek, ahol a kíváncsi, szegényes ruházatú
gyerekektől és halászfeleségektől megtudhatják, hogy egyedül a goromba Renfroe-éknak van
drótszamaruk. Az ósdi, rozsdás, Rambler márkájú kerékpár a teherautónak támasztva pihen a fészerben.
Egyedül az ideges Drusilla tartózkodik az egyszobás faviskóban, teavizet forral, de Innsmouth
említésekor „Ia! Cthulhu!” kiáltással az egyik nyomozóra löttyinti - Hajítás képzettség, 1d6-os sebzés , majd a legnagyobb késért nyúl. Ha a feldúlt, várandós nő életben marad, válogatott szitokszavakat vág
a fejükhöz és dölyfösen kijelenti, hogy Hamish Armstrong vagy Ezra Hartley ki fogja belezni őket, mint
a halakat szokás, Amerika pedig keservesen megfizet Innsmouth elpusztításáért. A nyomozók sok
mindent megtudhatnak tőle az innsmouth-i baptista tiszteletesről és a göteborgi kultuszt vezető
monstrumról. Ha végeztek vele, tudatosodik bennük, hogy kioltottak egy ártatlan életet, mert a nő
tisztavérű ember volt - 1/1d3 ÉPE. Az összeszaladó szomszédság vonakodva, de az ő pártjukat fogja,
mert a család még finoman szólva sem örvendett nagy népszerűségnek. Még Enoch Conger, Drusilla
testvérbátyja is szóba kerül, aki hableányt fogott az Ördögzátonynál, mielőtt nyoma veszett volna - 0/1
ÉPE. A karcinológus gyöngyháznyelű Colt Model 1908 zsebpisztolya a konyhaasztalon található, az
egyik vánkos alatt pedig egy ezüst zsebóra lapul, amibe a Miskatonic Egyetem címerét gravírozták. Az
előbbit a családfő nyomta az asszony kezébe, hogy az meg tudja védeni magát, ha szükséges, míg az
utóbbi Elijah feledékenysége miatt maradt itt.
Az innsmouth-i partvonalon szaglászó nyomozók előbb-utóbb felkeltik a járőrhajón tevékenykedő
partiőrök figyelmét, akik egy fehér motorcsónakot eresztenek a vízre, amiben két férfi ül: egy tiszt és
egy mediterrán külsejű matróz. Az előbbi Ashley Towers sorhajóhadnagyként mutatkozik be, majd
udvariasan, de parancsoló hangnemben megkérdi őket, hogy mi járatban vannak errefelé. Csupán annyit
közöl velük, hogy az LV-69, a Világítótorony Szolgálat egyik gőzhajtású világítóhajója eltűnt, és a Parti
Őrség azt gyanítja, hogy elsüllyedt, ezért két rézsisakos búvár kutat a roncs után. Egy sikeres
Pszichológia-dobással lerí róla, hogy maga sem hiszi el ezt a magyarázatot, mert a part, amin állnak,
teljesen üres. A levegőből való keresés sajnos megvalósíthatatlan, mivel a Parti Őrség mindössze három
darab Loening OL repülőcsónakkal rendelkezik ekkoriban. A roncs helyét jelenleg a USCGC Hazen
búvárai keresik. A fenti információkat a helyi rádióból vagy az újságból is megtudhatták, mivel
beszámoltak az eltűnésről. A csapat egy sikeres Meggyőzés-dobással vagy jó szerepjátékkal még azt is
megtudhatja, hogy az LV-69 egyik utolsó rádióüzenete úgy szólt, hogy egy öt személyt szállító
automobil tűnt fel Innsmouth elpusztult kikötőjében.
Ha a csapattagok úgy döntenek, hogy az éj leszálltával is az óceánparton maradnak, rettenetes veszély
leselkedik rájuk, mert a Parti Őrség búvárainak tevékenysége ismét idecsalta azt a fiatal shoggoth-ot,
ami eltakarította a világítóhajón szolgálók hulláit - 1d6/1d20 ÉPE. A kíváncsi borzadály elhagyja a
vizet, hogy szörnyű éhét csillapítsa. Először egy sirálykolónia felé veszi az irányt, amire egy sikeres
duplázott Hallgatózással felfigyelhetnek, majd a nyomozókat kezdi el becserkészni. Ha automobillal
menekülnek a rém elől, a sofőröknek egy sikeres Autóvezetés-próbára lesz szükségük, különben
balesetet fognak szenvedni, a szörnyeteg pedig megkísérli bekebelezni őket. Ha a mesélő kegyes, akkor
a Hazen erős fényszórói pásztázni kezdik a partot, ami visszavonulásra készteti a shoggoth-ot.
20

A kelepce:
Az egyetem földszinti páncéltermének kombinációját egy sikeres Lakatosság-dobással lehet
megváltoztatni. Kudarc vagy hiányzó szakértelem esetén Caleb Markhamnek, a helyi lakatosnak a
segítségére lesz szükségük, de a negyvenes évei derekán járó, indulatos szakember csak 1d2+2 nap
múlva fog ráérni. Az Ősi Jel ismét a segítségükre lehet, de csupán a szennyezett vérvonalú Babsont
fogja távol tartani, a hétköznapi gazfickókra már nincs hatással, McCotter és Keegan, akiknek Portman
fejenként 50 $-t ígért, akadály nélkül munkához láthatnak majd.
Ha a nyomozók csapdát állítanak a páncélteremnél, akkor az ír duó éjfél körül fog feltűnni. Az éjjeliőr
segítségével, a drága elektromos riasztórendszert megkerülve jutottak be a Miskatonic Egyetem
területére. Jones, az ideges bűntárs a földalatti alagutak lejáratánál várakozik. Ezen járatokat még a
gyarmati időkben ásták ki a haszonleső és hazafias csempészek, mikor a Miskatonic Egyetem
alapkövének letétele még csupán a jövő zenéje volt. A campus területén húzódókba kevesen mernek
bemerészkedni, holott veszélytelenek, gólya és professzor egyaránt használja őket. Egyesek csak
szárazon szeretnének átkelni két épület között, mikor éppen esik az eső, mások azonban titkos
légyottokat bonyolítanak le, esetleg ijesztő beavatási rítusokat tartanak idelent. A feslett erkölcsű
hibridlány Jonesszal marad, nehogy feltámadjon benne a lelkiismeret, és ha rosszul áll a szénájuk,
szemrebbenés nélkül leszúrja, majd nyúlcipőt húz. A férfi holtteste a vasajtó előtt hever - 0/1d3 ÉPE.
Egy vajszívű mesélő jóvoltából megmenthető, ellenkező esetben viszont csak Portmantől tudhatják meg
a terv részleteit.
Megjegyzés: kiabálás, lövöldözés esetén Albert Crowe, a Miskatonic egyik termetes éjjeliőre is meg fog
jelenni, akinek az értékei megegyeznek a svéd rendőröknél leírtakkal, csak gumibotot használ, melynek
sebzése 1d6+sb. Egy .32-es kaliberű Savage Model 1907 pisztoly is lóg az oldalán, amivel 40%-ban
talál célba, sebzése 1d8.
Ha „Kaszáspók” és „Tök” sikerrel járnak, az Unaussprechlichen Kulten 1d2+2 nap múlva Portmanhez
fog kerülni, aki azonnal a közeli Newburyportba viszi, hogy letétbe helyezze a Newburyport Five Cents
Savings Bank kibérelt széfjében. A R’lyehi Szöveg angol fordítását Babson viszi magával, hogy átadja
Armstrongnak és Hartley tiszteletesnek. A Cthulhu-szolga azonban úgy dönt, hogy ideje kivallatni
Armitage doktort, mert a szobrocska tulajdonosára utaló rész értelmezhetetlen.

Az Armitage elleni támadás:
Az előrelátó főkönyvtáros a Göteborgban történtekből okulva csak rövidítve rögzítette az új
fejleményeket a noteszában: „D.M. atya, ME, Y”. A dühtől izzó Armstrong, hat mélységlakó élén, az
arkhami csatornarendszeren keresztül jutott el a nyomozók öreg szövetségesének otthonához, hogy
rátörje az ajtót és kiszedje belőle a hiányzó információkat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Mrs.
Armitage nem tartózkodott otthon, szerető férje a húgához küldte, mert a vészharang a nyomozók
hazatérése óta kong megvénült fejében. Ezen egy kegyetlenebb mesélő változtathat, Armstrong
mélységlakói cafatokra téphetik a nyomozóknak kedves, tündéri nénit - 0/1d6 ÉPE.
A házhoz érkező nyomozókat egy betört bejárati ajtó fogadja, a házban pedig átható csatornaszag
uralkodik. Armitage a nappali perzsa szőnyegén hever, egyelőre még lélegzik, mellkasát karmok
sebezték fel. Egy sikeres Elsősegély-gurítás kell az állapota stabilizálásához, különben nem éli túl az
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éjszakát. Ha a csapat nem jön rá arra, hogy hova távozhattak a támadók, dobass velük egy Hallgatózáspróbát! Ha sikeres, egy rendőrsíp hangjára lesznek figyelmesek, ami a közeli csatornanyílásból jön.
Patrick O’Hanlon járőr a mélyben hever, a szörnyek karmos mancsai alaposan ellátták a baját. A férfi
erősen vérzik, egyre fogyó erejéből csak sípolásra futja. Egy megdobott Elsősegéllyel rajta is
segíthetnek. Fegyvere, egy .38-as kaliberű, 1d10-et sebző Colt Police Positive revolver a szennyes lében
hever. Egy sikerrel vett Nyomolvasás- vagy Hallgatózás-próbával követhetik a támadókat, amik egy idő
után szembefordulnak velük, hogy vérfürdőt rendezzenek közöttük. Hamish Armstrong, az egyébként
szinte elpusztíthatatlan Cthulhu-szolga most kilométerekre van a tengertől, ezért végre pontot tehetnek
a göteborgi affér végére és végezhetnek vele. Ha Armitage életben marad, fájdalmas nyöszörgések
közepette megkéri őket, hogy keressék fel MacLeod atyát és vegyék rá arra, hogy az egyetemnek adja
a Zoth-Ommogot ábrázoló csontfaragványt. Azt is elmondja nekik, hogy az íróasztala fiókjában van egy
dobozka, ami Ibn-Ghazi porát tartalmazza, amivel annak idején néhány másodpercre láthatóvá tette a
dunwichi rettenetet. Egyetlen adag maradt, de mindenképp vigyék magukkal, hátha szükségük lesz rá.
Megjegyzés: Cecilia nővér akciója rossz színben tüntetheti fel MacLeod atyát, a gyanakvó nyomozók a
Szent Jeromos Kardja Testvériség tagjának hihetik a yarmouth-i férfit.
Stewart Portman igazi vén róka, roppant nehéz fülön csípni, mert a downtowni, 666 North Peabody
Avenue-n található bíróság agg, régivágású, hímsoviniszta és xenofób madárijesztője, Keezar Randall
bíró rendre felmenti. A csapattagoknak egy sikeres Ötlet-dobást követően eszükbe juthat egy zsarolási
módszer: a férfi birtokában lévő mocskos filmek. Ha sikerrel járnak, a Portman által áhított Mítoszkönyv kis időn belül visszakerül az egyetem páncéltermébe. Jogi útra terelhetik a dolgot, de a gátlástalan
bibliofilre még a tervük sikere esetén is csupán egy 375 $-os pénzbírság vár majd, lopásra való
felbujtásért. Öröm az ürömben, hogy a jó hírét viszont már nem fogja tudni visszaszerezni. McCotter és
Keegan rács mögé kerülnek, és hajlandók beszélni, de csak az ifjú csibésznél talált gyűrű bizonyul
hasznos nyomnak. Egy felezett Tudással beugorhat nekik, hogy a vagyonos innsmouth-iak viselnek
ilyen különös ékszereket; egy ékszerész vagy zálogos is meg tudja állapítani a származási helyét, ha a
nyomozók megmutatják neki az értékes csecsebecsét. Eunice Babson meglapul az Arkhamtől keletre
magasodó kúria vastag falai közt, az álnév miatt kicsi az esélye, hogy lelepleződik, de ha mégis,
Asenath/Ephraim akár még a feddhetetlen Edward Derby képében is hajlandó falazni neki, alighanem
meg fogja úszni az ügyet.

AZ ISZONYAT ÖBLE:

Mesélői háttér:
A Svédországból érkezett szörnyeteg, ami azt hitte, hogy a főkönyvtáros fekete noteszában lévő
rövidítések megfejtésével minden akadály elhárult előle, nem számított arra, hogy a magát a Nagy
Cthulhu kiválasztottjának tartó, fanatikus Hartley csak színleg esküdött hűséget neki. A vén hibrid tudta,
hogy az „ME” nem más, mint Maine állam rövidítése, és arra is ráébredt, hogy egy D.M. monogramú
katolikus papot kell keresnie, aki egy Y-nal kezdődő településen él. A világítóhajón lelt térképekből
világossá vált számára, hogy csak két kikötőváros kerülhet szóba: az azonos nevű megyében található
York, valamint a Cumberland megyei Yarmouth. A tiszteletes az egyetemi betörés idején ismét
felkereste a Crowninshield-kúriát és Asenath/Ephraimet, hogy Armstrongról, a szoborról és a fordításról
meséljen neki, miközben Edward Derby bódultan aludt. A lánya testében rejtőző mágus szélvészként
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száguldó Packardja meg sem állt Innsmouth-ig, ahol Hartley Renfroe-ékat és a hat hajón maradt
mélységlakót is a maga oldalára állította. Meggyőzte őket, hogy Dagon Ezoterikus Rendjének
megbosszulása sokkal fontosabb, mint a R’lyehi Szöveg fordításának megszerzése, ezért felhúzták a
horgonyt. Ephraim Waite és a mélységlakó pap ezt követően akkora vihart támasztottak, hogy a USCGC
Hazennek ideiglenesen vissza kellett térnie Bostonba, így az elfoglalt világítóhajó végre útra kelhetett.
Hartley csapata York kikötővárosához érve a boon-szigeti világítótoronyban töltötte fel az LV-69
megcsappant készleteit. Roppant szerencsések voltak, mert Alexander Pontecorvo első számú
világítótoronyőr-segéd katolikus, így ki tudták belőle szedni, hogy nincs olyan pap a városban, akinek
a monogramja egyezne az Armitage noteszában szereplőével, ezért a hajó hamar Yarmouth felé vette az
irányt. Az olasz-amerikai fiatalember a világítóhajó foglya, potenciális áldozati bárány. A
nyomozócsapat feltűnésekor már a Lanes-sziget - egyes térképeken Lane-sziget - közelében
horgonyoznak.
A békésnek tűnő Yarmouth azonban még Hartley csapata számára is halálcsapdának bizonyulhat, a
város ugyanis egy sötét és borzalmas kultusznak ad otthont. A Kisebb Külső Istenek egyikét: Vruzdushbot imádó Earle család egyik ősét, Gideont egy olyan indián törzs portyázói ragadták magukkal
1676-ban, aminek tagjait még a saját véreik is tűzzel-vassal irtották. A fiatal és erős fiú a főnök
rabszolgájává vált, de annak lánya szemet vetett rá, így idővel felszabadult és beavatást nyert a Külső
Isten hitébe. Négy és fél esztendő múlva tért vissza a civilizációba, mikor egy katonai őrjárat
kiszabadította a vadak fogságából, de az időközben férfivá érett Gideon Sheffield a szörnyű entitás
odaadó szolgája maradt, az evangéliumát követők pedig azóta is Vr-uzdushb nevét üvöltik a csillagok
felé, mikor áldozatokat mutatnak be neki. A csoport jelenlegi vezetője Joseph Earle, a Kisebb Külső
Isten főpapja, Sheffield leszármazottja. Ikeröccse, Roger a második a rangsorban. A kicsiny szekta tagjai
közt helyiek és bevándorlók is akadnak. Általában havonta, teliholdas és újholdas éjszakákon szoktak
összegyűlni a lakatlan, erdővel borított Lanes-szigeten, hogy a Kisebb Külső Istennek áldozzanak;
jellemzően háziállatokat, ritkábban egy hobót vagy a portlandi alsóosztály valamely tagját.
Szertartásaikon nagy, ceremoniális bundákba bújnak, amik baribálprémből készülnek, hogy minél
jobban hasonlítsanak Vr-uzdushbra. A Dobozkapuk varázsige segítségével közlekednek az otthonaik és
a sziget között, minden szektatag házában van egy bűvös láda, ami a kultusz „sekrestyéjéül” szolgáló
fakunyhóban található központi Dobozkapuval, egy üres koporsóval áll kapcsolatban. Yarmouth-ot
hamarosan felbolygatja az LV-69 és a nyomozók érkezése, de Lucas, Joseph mostohasorban élő,
rendszeresen bántalmazott fia is el fogja játszani a maga szerepét a zűrzavarban.
Megjegyzés: júniusban 7-én volt újhold, 22-én pedig telihold lesz, a júliusiak 6-ára és 21-ére esnek majd.

Yarmouth felé:

A nyomozóknak ismét vasútra kell szállniuk vagy kocsiba kell ülniük. Ezúttal a Kanadával határos
Maine, Új-Anglia legnagyobb és az Egyesült Államok legészakibb állama az úticéljuk, mely rengeteg
erdeiről, ízletes homárjáról és meseszép, sziklás partszakaszairól híres. Yorkba, a nagyjából 2500 fős
településre érve olvashatják vagy hallhatják, hogy nyoma veszett a várostól 9 km-re található Boonszigeten álló világítótorony egyik felvigyázójának: Alexander Pontecorvo első számú világítótoronyőrsegédnek, valamint az éléskamra is ki lett fosztva, illetve két puska is eltűnt. Egy sikeres harmadolt
Történelem-dobás után eszükbe ötlik, hogy a szigetecskének hátborzongató múltja van: 1710 telén a
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Nottingham Galley névre keresztelt brit
kereskedőhajó futott zátonyra itt, melynek
kétségbeesett legénysége huszonnégy napon át
rostokolt itt, emberevésre vetemedve, hogy
életben maradhasson. A kopár, barátságtalan
sziget tornya 1811-ben épült és a maga 45
méterével az állam legmagasabbjának számít.
Celia Thaxter, egy 19. századi amerikai írónő
szerint el sem lehetne képzelni elhagyatottabb
helyet,
ezért a
Világítótorony Szolgálat embereinek, az évszázados építmény
őreinek idegei sem bírják sokáig az ilyen fokú elszigeteltséget. A
nyomozók a világítótorony meglátogatásával akár egy egész
napot is veszíthetnek. Harold Hutchins világítótoronyőr, egy
barna szakállú, kék szemű, sötétkék egyenruhás férfi ugyanakkor
felcsapja John Josselyn 1674-es könyvét, hogy felidézzen nekik
egy mendemondát, mely szerint a 17. században egy Mittin nevű
madarász kenuját majdnem felborította egy tritón vagy férfi sellő,
de a bátor férfi fejszét ragadott és lecsapta a lény karját - 0/1 ÉPE.
Úticéljuk, a 2200 körüli lakosságszámmal bíró, festői kikötőváros Cumberland megyében található, az
állam legnagyobb városának számító Portland közelében. Innét automobillal, vonattal, illetve 1889 óta,
a Yarmouth-i Villanyvasút Vállalat jóvoltából villamossal is könnyen, egy órán belül megközelíthető.
Egy Könyvtárhasználat-dobás sok mindent kideríthet róla. 1849-ben szakadt el a közeli North Yarmouth
nevű településtől, hogy a maga útját járhassa. A Casco-öbölbe torkolló, Yarmouth-folyónak is nevezett
Royal-folyó partján épült, ami maradandó nyomot hagyott a kis közösség életében, sebes, hideg vize
félszáz malmot táplál, emberek százainak adva munkát. Ezek a nagy fűrész-, kalló-, papír- és
gabonamalmok a Royal négy vízesése mellé épültek, fekete füstjük rendre beszennyezi Yarmouth
levegőjét. Az ipar hanyatlása azonban itt is tetten érhető, egyikük, a Forest Papírvállalat malma már ’23
óta üresen és elhagyatottan tátong, még őrkutyákat vagy éjjeliőrt sem látni. A yarmouth-iak másik része
a szeszélyes, kiszámíthatatlan tenger adományából él. Csónakjaik röviddel napkelte előtt futnak ki a
tengerre, hogy majd csak este, remélhetőleg hallal és homárral megrakodva térjenek haza. A múlt
századig a hajóépítőiről is híres volt. A városlakók harmadik része földművelésből és állattartásból él,
a helység ódon, szemet gyönyörködtető házakkal övezett utcáin még 1929-ben sem számít ritka
látványnak a lovaskocsi. Rendőrőrse nincs, Maine állam országúti rendőrsége ügyel a közbiztonságra.
A fehér ember előtt indiánok éltek itt, akik Westcustogónak nevezték a folyó környékét. Az első európai,
egy kádármester 1636-ban telepedett meg itt. William Royall volt a neve, a folyó pedig, noha egy lbetűvel rövidült, az ő nevét viseli. Történelme során gyakorta vált telepesek és őslakosok véres
küzdelmének színhelyévé; Fülöp király, pogány nevén Metacomet 1675-78-as háborúja, az egyik
leggyilkosabb amerikai földön vívott konfliktus során még ki is ürült. A Means család lemészárlása
vetett véget ennek a periódusnak 1756-ban. Az utolsó nagy csapás a világméretű influenzajárvány volt,
mely tizennégy életet követelt a városban.
A 96 Main Street szám alatti szatócsbolt sármos, középkorú tulajdonosa szívesen a segítségükre van,
ha szükséges. Alonzo Learnedként mutatkozik be, zsúfolt üzletében szinte minden kapható: édesség,
újságok, csalikacsák, ruhaneműk, szerszámok, állatcsapdák, dohány, lőszer, szárazáru, edények,
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festékek, stb. Egyedül alkoholt nem tartanak, de tudják, kitől lehet szerezni a környéken. Azt is
elmesélhetik nekik, hogy jelenleg csupán egyetlen megszállásra alkalmas hely akad itt, mert gyári
ellenőrök lepték el a várost: a katolikus templomtól egy köpésnyire található Shimmin-féle panzió. A
305 Main Streeten álló, takaros, háromszintes, világoskék faházban öt kiadó szoba is van, de a bejárati
ajtó mellett felfedezhetnek egy táblát, ami arra hívja fel az olvasója figyelmét, hogy a római
katolikusoknak kívül tágasabb. MacLeod atya és Frederick Charles később a segítségükre lehetnek, de
csak három személyt tudnak kényelmesen elszállásolni, a többiek az autóikban, esetleg az elhagyott
papírmalomban kénytelenek álomra hajtani a fejüket. Természetesen Portlandbe is visszatérhetnek, ahol
számos szállodát találni.
Megjegyzés: ha Portland egyik kétesebb hírű negyedében szállnak meg, a legalacsonyabb Szerencse
értékkel rendelkező nyomozó dobásától függ, hogy rablás áldozatai lesznek-e. A bűnöző értékeinek
meghatározásához a Göteborgi Liga tagjaiét ajánlom. A német gyártmányú pisztolyt sem kell lecserélni,
a fegyvernyugvás után Lugerek sokasága került Amerikába, háborús szuvenír gyanánt.
Az 1876-os alapítású, impozáns, kőből emelt Szent Szív-templom a Main Streeten magasodik. A
medvetermetű pap helyett azonban
csupán egy töpörödött, angyali nénikét
és egy izmos, szemlátomást indián
származású fiatalembert találnak itt,
akik közül az utóbbi épp egy nagy diófa
egyik elszáradt ágának lefűrészelésével
van elfoglalva. A páros Sharon Holohan
és Frederick Charles néven mutatkozik
be nekik. MacLeod atya nincs itthon,
nagyjából egy órával ezelőtt ment el,
hogy
megjavítsa
a
folyóparti
leskunyhóját. Charles azt tanácsolja,
hogy várják meg, Mrs. Holohan pedig üdítő, szénsavas házi nyírsörrel és szendvicsekkel kedveskedik
nekik. MacLeod kevesebb, mint egy óra múlva tér vissza, mosolyogva üdvözli őket, miközben majdnem
átesik a játékos ír vízispánieljén.
Ha Tajvanra és a figurára terelik a szót, megrándul az arca, de készségesen elmeséli, milyen volt az élet
a szigeten, és hogy hogyan tett szert a rettenetes Zoth-Ommog szobrocskájára. Néhány keresztkérdés,
valamint egy megdobott Pszichológia-próba után bebizonyosodik, hogy nem tud a Mítoszról; a
paranoiás, pesszimista csapattagok fellélegezhetnek, nem a Cecilia nővér által emlegetett hittársak
egyike. Ha látni szeretnék, először tétovázik, végül azonban kijelenti, hogy maximálisan megbízik
Morency atya barátaiban, majd a paplakba invitálja őket. A bálvány rendes körülmények között egy
szépen faragott, fenyőfa komódról vicsorog a hálószobába belépőre, de rövidesen kiderül, hogy eltűnt.
Ha átvizsgálják a szobát, egy sikeres Észrevétel-dobással 1d2 szem sós mogyoróra lesznek figyelmesek.
A vörös hajú papnak rögtön eszébe jut, hogy a leskunyhójában is talált pár szemet. Egy Ötlet-próbát
követően eszükbe juthat, hogy Alonzo Learnednél vásárolható ilyen termék, a bolt falán láthatták a
virginiai Planters cég mókás plakátját, a sétabotos, fehér selyemkesztyűs, cilinderes, monoklis
földimogyoróemberkével, „aki” egyszerűen csak 5 ¢-es ebédként hivatkozott a távoli, napsütéses
államban termesztett csemegére. Nyomok sajnos nincsenek. MacLeod atya és Charles velük akarnak
majd tartani. A szatócs természetesen ártatlan, egy sikeres Pszichológia-próba alátámsztja, hogy igazat
mond, mikor azt állítja, hogy semmi köze a lopáshoz. Samuel Batty és pajtásai eközben világháborúsdit
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játszanak az épület körül. Odile Learned játssza a fogoly ápolónő szerepét, akit ki kell menteni a gaz
„hunok” fogságából.
A kíváncsi Batty idővel a nyomozócsapat sarkába fog szegődni, képzeletben New York vagy San
Francisco betondzsungeleinek bűnös, árnyékos utcáit járja, mint a Fekete Álarc című filléres
ponyvamagazin szófukar, gyors észjárású hősei. Valamelyest tart tőlük, ezért nem fog odasétálni
hozzájuk, de ha megtudja, hogy Earle-ék után szaglásznak, többféle módon cselekedhet. Mesélhet nekik
arról, amit a juharfa megmászása után látott, de saját szakállára is nyomozhat, ami életveszélybe
sodorhatja, ha Joseph, Hope vagy Luke felfigyelnek rá. Erre az Earle fiú esetében a legnagyobb az esély,
hiszen megszökött hazulról. A kis detektív félreállítására több mód is kínálkozik: sikoltva eltűnhet a
semmiben, ha egy megidézett dimenzióvándor karmai közé kerül; a Dobozkapun át a Lanes-szigetre
vihetik, ahol gúzsba kötve vár majd a Kisebb Külső Isten megjelenésére; vagy a lehető legprózaibb
módon állítják félre, vagyis ledöfik és elkaparják valahol. A lentebb részletezett papírmalom ideális
helyszín.
Ha a folyóparton lévő leskunyhóhoz mennek, először is elámulnak azon, hogy egy ekkora ember, mint
az atya, hogyan férhet el benne. Egy sikeres Nyomolvasással találhatnak egy használható nyomot, amit
követhetnek; a Forest Papírvállalat elhagyott malmához vezet. 1865 óta üzemelt, egy tulajdonosváltáson
és egy pusztító tűzeseten is túlvan. Hat évvel ezelőtt zárt be. Egy sikeres Hallgatózás-dobás után a
révületszerű állapotban lévő Luke Earle-be botlanak az egyik emeleti irodában, amint a szobrocska előtt
hajlong és kántál. Az is
megtörténhet,
hogy
csapdát állítanak a
titokzatos betörőnek a
leskunyhónál, ebben az
esetben
sikeres
Rejtőzés-gurításokra
lesz szükség - a két NJK
se maradhat ki -,
különben az egy óra
múlva
feltűnő,
szemfüles Luke Earle
észre fogja venni őket.
Egy
Észrevételdobással megláthatják a
fiút, és ha sikerül elévágniuk, vagy jobban bírják szusszal, elkaphatják. Az Ellenállási táblázatot kell
használni, ahol az üldöző nyomozók ÜGY-ét vagy FIZ-ét kell szembeállítani a fiúéval. Ha fülön csípik,
látják, hogy Zoth-Ommog groteszk bálványát szorongatja a hóna alatt - 0/1d2 ÉPE.
A fiú mindkét esetben dühödten, minden kezébe eső eszközzel védelmezi a zsákmányát, miközben azt
ismételgeti, hogy nem vehetik el tőle, mert ez fogja legyőzni Vr-uzdushbot. Ha valamelyik nyomozó
megdobja a Cthulhu-mítosz képzettségét, tudni fogja, hogy egy Kisebb Külső Istenről van szó, ami
Azathoth udvarában táncol - 1/1d2 ÉPE. Ha átvizsgálják, a fegyverein kívül egy doboz gyufát, egy tábla
Hershey’s tejcsokoládét, illetve 2 $-t és 62 ¢-et lelhetnek nála. Öltözéke büdös és piszkos, egy Ötletdobás után arra a következtetésre jutnak, hogy napok óta nem mosakodott és cserélt ruhát. MacLeod
atya azt javasolja, hogy vigyék a paplakba, a kis épületet azonban feldúlt állapotban fogják találni. Mrs.
Holohannek nyoma veszett, egy alapos kutatást követően azonban kiderül, hogy ledöfték, holtteste a
fészerben hever - 0/1d3 ÉPE. A döbbent katolikus pap és a penobscot fiatalember azonnal ki akarják
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hívni a rendőrséget, és ha a nyomozók beleegyeznek, mindhárom rendőr megjelenik, hogy megkezdjék
a nyomozást. Az egyik öregebb szomszéd három idegen férfit látott a templom előtt beszélgetni. Az
egyiknek fehér haja volt és furcsán járt. MacLeod atya úgy dönt, hogy nem mondja el a rendőröknek,
hogy az Earle fiú meglopta.
Luke Earle a fogságba esés után katatón állapotba kerül, csak a Pszichoanalízis képzettség segíthet rajta.
Egy sikeres Pszichológia-dobást követően azt is megállapíthatják, hogy a tizenéves fiú visszamaradott
és súlyosan bántalmazták. A testét tarkító kék-zöld foltok is erre utalnak. Ha a fiú családjáról kérdezik
a két helyi férfit, elmondhatják, hogy Joseph Earle, Yarmouth mérlegjavítója és az asszonya csendes, de
módfelett különc alakok; Roger Earle, a nagybátyja a városhoz tartozó Cousins-szigeten él a családjával
akik szintén nem szokványos figurák. Az indián a pap szavába vágva még azt is megemlíti, hogy a
kamasz nagybátyja, Morley Smith rendőr. Amennyiben valamelyik nyomozó helyi szörnylegendákról
érdeklődik, Charles felhorkan és a fejét csóválja, a meglepett pap viszont mesélhet nekik a casco-öböli
tengeri kígyókról és Mittin sellős kalandjáról - 0/1 ÉPE, ha először hallják.
A zavart fiúból egy sikerrel vett felezett Meggyőzés-próbával vagy jó szerepjátékkal kiszedhetik, hogy
a rokonai és más helybeliek egy sötét kultusz tagjai, akik egy szigeten szoktak összegyűlni, hogy a
csillagok között lakozó, szörnyű Vr-uzdushbnak áldozzanak. A földdarab nevét sajnos nem tudja, akár
még gyermekinek is nevezhető egyszerűséggel csak Áldozat-szigetnek nevezi. A yarmouth-iak és a
rendőrök persze nem fogják elhinni a csapat által előadott rémmeséket, kezdetben legalábbis nem, ezért
bizonyítékokra lesz szükség. MacLeod atya sajnos nem ismeri a Casco-öblöt, de támad egy ötlete:
Portland mellett van egy reptér, ahol lehet, hogy sikerül pilótát vagy repülőgépet bérelniük - már ha van
köztük pilótaengedéllyel rendelkező nyomozó. Egy Thomas Stoddard nevű férfit is melegen ajánl, mert
régi ismerőse, mellesleg egy hőlégballon boldog tulajdonosa.
A nyomozók előbb-utóbb Dexter „Dísztárcsa” Nettlesbe is bele fognak futni. A szakadt hobó egy
barátját keresi, és Yarmouth összes templomát útba ejti, mert a koma azt mondta, hogy egy
„szentfazékhoz” megy. Nettles viharvert arca a Szent Vér-templom elé érve felderül, „Ginvérű Jim”,
becsületes nevén James Prentice ugyanis egy darab szénnel egy keresztet és öt kört - utóbbiak az
olimpiai játékok öt gyűrűjét idézik, de nem metszik egymást - rajzolt a bejárat mellé, amik a hobók
bonyolult szimbólumrendszerében azt jelentik, hogy ha a Teremtőről papolsz, nagy eséllyel jóllakatnak,
és még egy kis pénzt is kaphatsz. „Dísztárcsának” már régóta összefolynak a napok, egyszerűen képtelen
felidézni, hogy Prentice 3-án vagy 4-én lógott-e fel egy teherkocsira, hogy Yarmouth-ba utazzon. A
pénzéhes, rafinált hobó ezúttal pórul járt, MacLeod atyához el sem tudott jutni, előbb a dühös vasúti
őrök kergették meg, majd a gonosz kultisták fogságába esett. A hatalmas és rettenetes Vr-uzdushb június
7-e újholdas éjszakáján nyelte el a kivéreztetett holttestét.
Ha a csapat Portland felé veszi az irányt, némi útbaigazítás után megtalálja a város déli részén, a
Presumbscot-folyó közelében lévő repülőteret, ahol hat Standard J-1 és Curtiss JN-4-változat becenevén „Jenny” - áll a szabad ég alatt, és munkások kisebb hada dolgozik egy félkész hangáron.
Strange doktor, a reptér atyjának tekinthető fogász is jelen van, érdeklődő tekintettel, mosolyogva
üdvözli a nyomozókat. Ha a legalacsonyabb Szerencsével rendelkező nyomozó dobása sikeres, akkor
Stoddardot is itt találják, máskülönben a címén: a West End városrészben található 34 Cushman Streeten
kell keresniük, egy viktorniánus kori, fehérre festett faházban, melynek három szintje van. Az atya
cimborája ingyen is elviszi őket az utazásra, az Aquila kosarába három utas fér. Thornhill Coppock, egy
ifjú, délceg pilóta a másik személy, aki hajlandó felszállni valamelyikőjükkel, hisz a „Jenny-jén” csupán
egy hely van. 15 $-t kér a repülésért és a csinos nőket részesíti előnyben. Ha a nyomozók repülőt akarnak
bérelni, akkor egy harmadolt Meggyőzésre lesz szükség, mert egyetlen pilóta sem örül annak, ha
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idegenek akarnak repkedni a gépével; a szívesség még egy sikeres dobás után is 25+2d10 $-ba fog
kerülni, méghozzá óránként. Alkudozni is lehet, egy siker a felére csökkenti a kért összeget. Levegőbe
emelkedéskor dobjunk a pilóták Vezetés (Repülőgép) vagy Vezetés (Hőlégballon) képzettségére! A JN4-essel két óra alatt felderíthető az öböl, míg az Aquilával jóval lassabb a folyamat, 3+1d3 órába fog
telni. Egy sikeres, megkétszerezett Észrevétel-dobással megláthatják az erdős Lanes-sziget mellett
horgonyzó, téglavörösre festett, hószín felépítménnyel bíró világítóhajót, aminek az orránál, kétoldalt a
69-es szám fehérlik. Két fényforrása között egy feleakkora, de jóval vaskosabb kémény mered az ég
felé. Egy fehér színű mentőcsónak is ringatózik mellette a hullámokon. Két Renfroe tartózkodik a
fedézetén, de ha leereszkednek, két újabb
szegényes ruházatú családtag fog
megjelenni, és mind a négyen tüzet nyitnak
rájuk a puskáikból - két Remington Rolling
Block, egy Winchester Model 1890 és egy
Springfield M1903. A gép és a ballonkosár
páncélja egyaránt 2-es. Ha vízen közelítik
meg a világítóhajót, 1d3+1 mélységlakó
támad a járművükre, miközben Renfroe-ék
gondosan célba veszik őket - 0/1d6 ÉPE.
Egy újabb Észrevétel-próbát követően a
sziget tisztásán lévő, lapos áldozati sziklát, valamint a fák alatt megbújó, régi, mohos rönkkunyhót is
megpillanthatják. A körülbelül 3,5 m2-es építmény a kultusz „sekrestyéje”, a fekete medvebundákon és
egyéb kegytárgyakon kívül, mint Earle mágikus pánsípja, egy koporsóból készített Dobozkaput rejt, a
gonosz kultisták ezen keresztül jönnek-mennek. Belső falait madarak és kisebb emlősök tejfehérre
szikkadt, felszegelt koponyái díszítik, legalább hattucatnyi üres szemüreg mered a nyomozókra - 0/1
ÉPE. Egy kulccsal - Joseph Earle nyakában lóg - vagy Lakatossággal nyitható fémdoboz fenekén pedig
az alapító naplója, a kultusz Szentírása pihen, adatai: Angol; Gideon Sheffield; 1679-80; 1d4/1d8
ÉPE; +6% Cthulhu-mítosz; varázslatszorzó x2; jelölések: Antropológia, Történelem;
varázslatok: Kapcsolat Vr-uzdushbbal, Vr-uzdushb hívása.
Az őrült Sheffield eleinte a fogságba esését - a dísznóólban próbált elrejtőzni a portyázók elől -, a komor
rabszolgasort, valamint a rézbőrűek rémisztő, barbár szokásait és rítusait taglalja a bőrkötésű könyv
megsárgult lapjain. Ezután a felszabadulás körülményei következnek, végül pedig bemutatja a törzsbe
és a Kisebb Külső Isten hitébe való beavatás hosszas folyamatát. Arról is ír, hogy a civilizációba való
visszatérés után sokáig a falu bolondja volt, az emberek rettenetesen szánták és imába foglalták nevét.
Egy esztendő eltelte után azonban válaszolt Vr-uzdushb hívására, a papjává vált, majd elkezdte maga
köré gyűjteni az „apostolait”.
Az Earle fiú további sorsa a nyomozók döntésétől függ. Yarmouth-ban két rendőr is él, de ha kihívják
őket, az egykedvű Priemer őrmester eleinte csupán a vállát fogja vonogatni, semmi köze ahhoz, hogy
Earle hogy neveli a fiát, biztos rossz fát tett a tűzre. Smith, a kamasz nagybátyja haza akarja kísérni, és
azt is megígéri a nyomozóknak, hogy leteremti a szülőket, de egy sikeres Pszichológia-dobás után
egyértelmű, hogy a képükbe hazudik. Ha a paplakban marad, szükség lesz egy megbízható őrre,
különben előbb vagy utóbb meg fog lépni. De a mesélőnek nem szabad elfeledkeznie arról, hogy a
szánalomra méltónak tűnő Luke Earle teljesen őrült, tulajdonképpen egy szárnyait bontogató
sorozatgyilkos! Viselkedésére 1d8-cal dobjunk, 1d3 óránként:
1. Katatónia
2. Semmi
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bódultság
Bestialitás
Semmi
Szökési kísérlet
Semmi
Ámokfutás

Két esetben a Meghatározhatatlan időtartamú őrület-táblázatban leírtak a mérvadók. Egy 4-es dobás
esetén a beteges vágyak hajtotta fiú MacLeod atya szerencsétlen kutyáját szemeli ki magának. Egy
duplázott Hallgatózás-próba megdobásával lehet felfigyelni Luther fülsüketítő, fájdalmas vinnyogására
- 0/1d4 ÉPE. Ha Szökési kísérlet az eredmény, megkísérel észrevétlenül távozni. Ha a kocka 8-ast
mutat, a vicsorgó gyerek rátámad a felvigyázójára vagy felvigyázóira, majd elszalad.
Az Earle fivérek első körben Smith járőrre bízzák a nyomozócsapatot, aki megpróbál alkoholt
csempészni az autójukba. Nem is akármilyet, hanem házi készítésű, Kanada frankofón részéről
származó zöld abszintot. Az amerikai kormány már 1912-ben betiltotta ezt a szeszesitalt, az
abszintizmus nevű - nem létező -, őrülethez hasonló tüneteket eredményező betegségre hivatkozva. Már
egyetlen üveg birtoklása is rendkívül súlyos bűncselekménynek számít, és egy másik kultista, a René
Gagnon nevű francia-kanadai fogja majd bizonygatni, hogy a nyomozók eladási szándékkal keresték
meg. Ha a nyomozók ellenállnak, Smith erősítést kér a város egyik telefonpóznájára felerősített
fémdobozban levő rendőrségi készüléken, a csapat pedig a portlandi rendőrkapitányság zárkájába
kerülhet. Ha a rendőr kudarcot vall, a kultisták három dimenzióvándort uszítanak rájuk - a síkjáró
szörnyetegek egyike maga is varázstudó. Joseph, Hope és Lucas Earle a 75 Cumberland Streeten laknak,
egy szürkére festett, tágas, fehér ajtós és ablakkeretes faházban, ami két szinttel rendekezik. A férfi
piszkos, rendetlen mérlegjavító műhelye egy különálló faépületben található. Sam Batty egy fiatal
juharfát megmászva tudott belesni a kultista házaspár hálószobájába, ahol az egyik Dobozkapu: egy
régi, vaspántos láda található. A pár szinte mindig otthon tartózkodik. Learnedék mellettük, a 69-es szám
alatt, egy feleekkora házban élnek. A szektavezér öccse a Cousins-szigeten lakik, egy fehérre festett,
emeletes sótartó házban. Az ő Dobozkapujuk a lakóház mögötti mesterséges dombocska oldalába vájt
pincében van, a tavaly télire eltett zöldségekkel és gyümölcsökkel teli befőttesüvegekkel megrakott polc
tövében. Az ajtó zárva, a kulcs a konyhafalon lóg, de ha be akarják törni, 12-es ERŐ ellen kell dobniuk
az Ellenállási táblázaton.
Ha a csapat tagjai magukkal viszik a rettegett Zoth-Ommog bálványát, két Renfroe fog a nyomukba
szegődni. A mélységlakók ellopták egy cousins-szigeti halászember motorcsónakját - a ladik egy 1916os, négy lóerős, Evinrude-féle motorral van ellátva -, a két falcon pointi férfinak pedig sikerült
meglovasítania Sean Tobin Ford TT-modell teherautóját, ami Yarmouth kikötőjében várta a
tulajdonosát - a rendszám alapján könnyedén azonosítható. A platón lévő zsákok, hálók és egyebek alatt
akár még egy mélységlakó is lapulhat, ez a mesélő jóindulatán múlik - 0/1d6 ÉPE. Ha a figura a
paplakban marad, az Earle fiú megpróbálja elcsenni, amikor szökni készül. Ha magukkal viszik, vagy
máshol rejtik el, mondjuk elássák valahol, a bolond, Vr-uzdushbtól rettegő fiú tűvé teszi érte a városkát,
Hartley tiszteletes emberei pedig megkísérlik elrabolni az egyik nyomozót, hogy kiverjék belőle a
faragvány rejtekhelyét.
Vr-uzdushb szektája eközben a 22-i áldozati szertartásra készülődik, Joseph Earle sógora egy gyári
ellenőrt javasolt. A portlandi Sprague Atkins féltucatszor járt már Yarmouth-ban, ezúttal a Westcustogo
Fogadóban szállt meg, amit 1923-ban építettek a város északi részén. Iszákos, idegesítő alak, aki még
álmából felkeltve is tudja, hogy ki árul alkoholt a városban, és van egy rossz szokása: néhány pohár után
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rájön a csavaroghatnék. Többször is Morley Smith járőr „jóindulatán” múlott, hogy megúszta a neki
kijáró büntetést, és azt hiszi, hogy a rendőr a cimborája, hiszen ugyanolyan hülyeségnek tartja a
szesztilalmat, mint az amerikaiak „értelmesebb” fele. A pocakos, lármás, barna öltönyös, disznóképű
Atkins senkinek sem fog hiányozni, a városlakók arra fognak gondolni, hogy részegen a Royalba zuhant
és vízbe fúlt, a hullája pedig kisodródott az óceánra.
Megvan az esély arra, hogy az innsmouth-i tiszteletes, a Renfroe-k és a mélységlakók véres
összetűzésbe keverednek a yarmouth-i szektával. Ebben az esetben a nyomozók akár hátra is dőlhetnek,
hibrid pap embereinek semmi esélyük a jól felfegyverzett, potens varázsigéket ismerő kultusz ellen;
még segítséget sem fog tudni hívni, mert a Casco-öbölben már régóta nincsenek „tengeri ördögök”. Ám
ha a könyörtelen fanatikusnak sikerül megkaparintania Zoth-Ommog szobrát, azonmód kipróbálja a
fejében lapuló varázslatot, hogy Cthulhu fia a földdel tegye egyenlővé a maine-i kikötővárost. Vruzdushb hívei megpróbálhatják megakadályozni ezt, szörnyeket idézhetnek, vagy akár még az istenüket
is a Földre szólíthatják, hogy végezzen az őshüllőszerű Mérhetetlen Vén megtestesülésével. Ha sikerül,
a Cthulhu-imádók ellopnak egy halászhajót, hogy a félmilliónál is több lakosú Bostonban,
Massachusetts állam fővárosában kezdjék meg az őrületes, természetfeletti bosszúhadjáratot. Cthulhu
iszonyatos fia távolról sem elpusztíthatatlan, a parti őrök vagy a nemzeti gárdisták ideiglenesen
megölhetik, de rettenetes rombolást végez majd a Szabadság Bölcsőjének is nevezett nagyvárosban.

A kalandot teljesítő nyomozóknak 5d10 ÉPE-pont jár. Ha elbuknak, de valahogy túlélik, 6d10-et
veszítenek, mikor Yarmouth végzetéről és a bostoni vérfürdőről értesülnek.

Lehetséges folytatások:

Sophronia Pickman nem sejti, hogy családja a Mítosz esküdt ellensége volt egykoron, Elkanah Pickman
és testvérei, a rendőr Isaac és a rabszolgakereskedő Samuel, illetve sógora, a hajóács Amos Crane sokat
tettek azért, hogy Shub-Niggurath hite kihaljon Arkham környékén. Az Ősi Jel ékes bizonyítéka ennek.
Isaac Pickman ifjú feleségének megerőszakolásával kezdődött. Abigailt állítása szerint egy „erdei
ördög” erőszakolta meg málnaszedés közben, kilenc hónap múlva pedig egy fekete bundás, formátlan
és halott torzszülöttet hozott a világra, aminek három kecskelába volt. Simont, az őt kísérő misquat
indián rabszolgát sosem látták többé. A szerencsétlen fiatalasszonyt boszorkányság vádjával
felakasztották. A Csodák az Új-Angliai Kánaánban ír erről. A Fekete Kecske hitének magja azonban
ismét szárba szökkent, hogy egy neodruidákból álló csoport köré fonja szörnyűséges indáit.
Egyetemistákból áll, Hugh Dunkerton, az ipswichi történelem szakos hallgató vezeti őket.

A megszégyenített Stewart Portman a kudarccal végződő betörés után a könyveibe temetkezik, a Glaaki
Megnyilvánulásainak olvasása során azonban a hatalmas és démoni Y’golonac befolyása alá kerül, aki
kimondhatatlan, tiltott gyönyöröket ígér neki. Ezt követően véres rendet vág a közeli Boston éjszakai
pillangói között, a notórius Scollay Square-re éjsötét lepelként telepszik rá a félelem. De a pokolba
kívánt nyomozókról sem feledkezett meg.
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Ha a mesélő úgy dönt, hogy Towers sorhajóhadnagy is részt vett az innsmouth-i razziában, a következő
hónapok során felkeresheti a nyomozócsapatot, hogy rávegye őket a titokzatos P Divízióhoz való
csatlakozásra. Igenlő válasz esetén az első küldetésük abból fog állni, hogy Towerst Port-au-Prince-be,
az Egyesült Államok által megszállt Haiti fővárosába kísérik. Egy másik túlélővel, Jack „Shylock”
Krotoschinerrel kell találkozniuk, aki a Dagon Rend oszlopcsarnokát elfoglaló egység tagja volt. A
bronxi zsidó tengerészgyalogos káplár „halember” tevékenységre utaló nyomokat talált a kikötőben és
a főváros környékén. A koldusszegény, rettenetesen elmaradott, rabszolgák leszármazottai által lakott
ország egy meggyújtott kanócú puskaporos hordóra hasonlít, manapság „fekete Vietnámnak” is nevezik,
így a nyomozóknak a Nagy Cthulhu hívei mellett mogorva és erőszakos „bőrnyakúakkal”, korrupt haiti
gárdistákkal, vudu hívő, sokszor passzív ellenállást folytató helyiekkel és az 1920-ban legyőzött
nacionalista caco gerillák maradékával is meggyűlhet a bajuk. A szégyenteljes december 6-ai les cayesi mészárlás csak olaj a tűzre.
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NJK-k, szörnyek:

Henry Armitage doktor:

Értékei és leírása az alapkönyv 138. oldalán találhatók.
Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az átkos emlékű
dunwichi rettenet és a tiltott tudás nyomot hagytak a bátor
főkönyvtároson. Armitage-t étvágytalanság kínozza,
sokat fogyott, barázdált arca haloványabb, beesettebb, a
szemei alatt sötét karikák éktelenkednek. Harcostársai
tudják, hogy több hazai és külföldi egyetemmel,
antikváriussal is levelezést folytat, hogy újabb sötét
grimoire-okkal gyarapítsa a Miskatonic Egyetem
könyvtárát.

Adolf Johansson:

Ez a harmincas éveit taposó, szőke üstökű, szembetűnően sovány férfi egy ún. megcsontosodott ember,
a Ringling fivérek világhírű cirkuszának egyik attrakciója, aki Svéd Kőemberként szerepel a plakátokon.
Eredetileg Göteborg közelében, Mölndalban ringatták a bölcsőjét, de az akkor még csak hattagú
munkásfamília 1908-ban az Egyesült Államokba emigrált, hogy végül Indiana államban, Kokomo
városában telepedjen le. Az egykori cipészinas egészen 16 éves koráig makkegészséges volt, váratlanul
azonban megtámadta az ankilózis egy
különösen súlyos fajtája, merevedni
kezdtek az ízületei, négy év múlva
pedig már olyan volt, mint egy deszka.
Elődje, a híres Jonathan R. Bass, egy
múlt századi megcsontosodott ember
története inspirálta arra, hogy cirkuszi
mutatványosnak
álljon.
Nyomoréksága ellenére egészséges,
gondtalan, kedves és értelmes
embernek tűnik, aki teljes mértékben
meg van elégedve az állásával, hisz Ringlingéknél cimborák, sorstársak veszik körül, és mindennek a
tetejébe még jól is keres. A dzsessz nagy szerelmese, a nappali órákban szinte mindig vérpezsdítő
muzsika szól a kabinjából. Joe „Király” Oliver, Willie „Az Oroszlán” Smith, Johnny Dodds és Jimmy
Blythe a kedvenc előadói. A hazalátogatásra barátja és menedzsere, a negyvenes, testes, jól öltözött,
kerek szemüveges Marshall Swalwell kísérte el, aki a szomszédos kabinban lakik, és akinek kezd az
agyára menni a „színesbőrű lárma”. Johansson etetéséről is ő gondoskodik.
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Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 56%, Nyelvtudás (Angol) 58%

Ulla Fredrika Grill:

Ulla egy szépséges, nádszálkarcsú, cserfes svéd úrkisasszony, aki csodaszép, drága ruhákban parádézik
fel-alá. Imádja az amerikai kultúrát, egy egy hónapos new yorki „kiruccanásról” tart hazafelé, és mérges,
mert csak másodosztályon jutott neki hely. Családja német gyökerű, címerükön egy darumadarat látni,
ami egy tücsköt tart hosszú csőrében. A hölgy ősei
ezüstművesekből váltak nehézipari és kereskedelmi mágnásokká,
és a Svéd Kelet-Indiai Társaságon keresztül még a kincses TávolKelettel is kereskedelmi kapcsolatban álltak, így tud pár dolgot a
szervezetről. A skót alapítókról is, azt pedig különösen viccesnek
találja, hogy egyik őse ópiumot is csempészett. A vadóc Ulla a
sokadik Grill, aki ezüstkanállal a szájában született, bevallottan
nagy lábon él, még a felső tízezer kábítószerének, a kokainnak is
rabja lett. Szőke haja és alkata fiús, az árulkodó akcentus nélkül
egy tősgyökeres, dzsesszmániás amerikai flapper benyomását
keltené. Csapodárságban is bármikor felveszi velük a versenyt, már
két abortuszon is túl van. A svéd hölgynek természetesen a banán
a kedvenc csemegéje, zenehallgatás, olvasgatás közben
banánkarikákat szokott majszolni. Kísérete egy fiatal, bajuszos, szőke testőrből: Birger Berglingből,
valamint egy középkorú, őszesbarna hajú, kedves arcú cselédből: Ebba Nilssonból áll. Egy sikeres
Pszichológia-próba elárulja, hogy mindketten frusztráltak és pofonegyszerű rájönni, ki az oka. Egy
érdekes félelemtől szenved, viszolyog a szakállas emberektől, becsteleneknek és igényteleneknek tartja
őket. Pogonofóbiája magántanárainak egyikére, egy császárszakállas perverzre vezethető vissza, aki
többször is illetlenül közeledett hozzá.
Megjegyzés: Bergling értékei megegyeznek a svéd rendőröknél olvashatóakkal. Egy nikkelezett
Lugerrel van felfegyverkezve, ami 1d10-es sebzést okoz, ha talál. Erre a testőrnek 60%-a van.

ERŐ: 9

FIZ: 10

MRT: 12

INT: 12

MGJ: 17

MŰV: 14

ÉPE: 51

ÉP: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb
Tükör 47%, sebzés 1d3+sb+1d6 a vágások miatt
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AKR: 12

ÜGY: 14

Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 70%, Gyógyszertan 35%, Hitelképesség 65%, Magyarázkodás 65%,
Meggyőzés 70%, Művészet (Tánc, Charleston) 79%, Nyelvtudás (Angol) 50%, Pszichológia 50%

John Sutherland:

Ez a húszas évei végén járó, tejfölszőke, svéd gyökerű amerikai Johan Söderlundról változtatta meg a
nevét. A jó humorú chicagói a Ny Tid (Új Kor) című skandináv-amerikai kommunista lap tudósítója.
Kék szemei kerekek, álla férfias, orra pedig egyenes, néhány himlőhely az egyedüli szépséghibája.
Mosolya olyan széles, mint a Panama-csatorna, szája sarkából szinte elmaradhatatlan a cigarettaszál.
Gyakori, hogy a „kivégzett” Lucky Strike-ról gyújt rá a következőre. Szürke öltönyt és azonos színű
fedora kalapot visel, fehér inggel, illetve bordó nyakkendővel, csuklóján bőrszíjas karóra csillog. Hithű
kommunista, az amerikai pártjuknak is tagja, így Grill kisasszony - bár meg-megbámulja - már az első
pillanattól fogva ellenszenves neki. Svédországban tavaly ismét a szociáldemokraták alakíthattak
kormányt, amit az Újvilágban élő svédek is élénk érdeklődéssel kísértek, mert a politikai esemény a
kampány agresszivitása miatt „kozákválasztásként” vonult be a történelembe. Göteborgba tart, ahol a
svéd marxisták három prominens alakjával is találkozni fog. Nils Flygget, Hugo Sillént és az Amerikát
megjárt Ture Nermant elsősorban a szociáldemokrata kormány vívmányairól fogja faggatni, hogy
sikerült-e javítania a munkások, mindenek előtt a küzdelmes életű, kizsákmányolt erdei munkások
életkörülményein. Mert régi igazság, hogy nem csak a szerszámot, hanem a dolgozót is karban kell
tartani. A svédországi szociálfasizmus is szóba fog kerülni. Ezt a kifejezést a ’28-as VI. Kommunista
Internacionálé óta használják széles körben, az elmélet lényege az, hogy a szociáldemokraták
összejátszanak az imperialistákkal és a fasisztákkal. Az erősödő moszkvai befolyás és a szárba szökkenő
sztálinizmus is ki lesznek vesézve, melyek megítélése a Svéd Kommunista Párt politikusait, de még az
egyszerű párttagokat is megosztja, akik parázs, olykor verekedésekbe torkolló vitákba keverednek
egymással. Viszonylag kellemes társaság, bár a nyomozók lehet, hogy szokatlannak találják majd, hogy
elutasítja az alkoholt. Látta, hogy a szesz mit visz véghez a munkásközösségekben, több családtagja is
az üveg rabja. Sokat kérdezősködik róluk és útjuk céljáról, talán szakmai elhivatottságnak nevezik az
ilyet. Hamar kiderül, hogy ugyanott száll majd meg, ahol ők, és nem először jár Göteborgban. A hajón
John Reed, a példakép Tíz nap, amely megrengette a világot című könyvét olvasgatja. Mellesleg nős,
litván származású feleségével egy kisfiút és egy kislányt nevelnek.

ERŐ: 12

FIZ: 13

MRT: 14

INT: 14

MGJ: 13

MŰV: 14

ÉPE: 65

ÉP: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4
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AKR: 13

ÜGY: 13

Fegyverek: Ököl 62%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 76%, Autóvezetés 28%, Elrejtés 55%, Észrevétel 70%, Kitérés 39%,
Lopakodás 52%, Magyarázkodás 70%, Meggyőzés 79%, Nyelvtudás (Angol) 70%, Nyelvtudás (Litván)
22%, Nyelvtudás (Orosz) 36%, Pszichológia 62%, Rejtőzés 55%

George Penrose Meeker professzor:

A korán szürkülő sötétbarna hajú, villogó szemű férfinak kávészín tweedöltöny feszül terebélyes hasán,
kopasz foltját egy szénfekete filcből készített keménykalap takarja. Van Dyke-szakálla gondosan ápolt.
A philadelphiai, jó családból származó férfi történelmet tanít a New Jersey állambeli Princetonon, mely
az ország egyik legrégibb, legelőkelőbb felsőoktatási intézménye. Még a professzor arany zsebóráján is
az alma mater címere virít. A Borostyán Ligába tartozó magánegyetem mackós, dörmögő hangú,
negyvenes éveit taposó historikusa szigorú, mogorva alkat, akitől hallgatók egész hada retteg. ÚjSvédország, a Delaware-folyó partján létesült svéd kolónia a szakterülete. A neves Amandus Johnson
professzornak, a téma úttörőjének nyomdokain halad, akit van szerencséje személyesen is ismerni a
Philadelphiai Egyetemről. A Göteborgi és a Stockholmi Egyetemek meghívására indult útnak, hogy
előadást tartson a gyarmat születéséről, fejlődéséről és bukásáról, illetve a svéd gyarmatosítás
utóhatásairól. A férfi öt hónappal ezelőtt özvegyült meg, a gyász elől a munkába menekül. Ava, a
mellrákban elhunyt feleség három gyermeket szült neki, az idősebbik fiú tengerészgyalogos, Haitin
állomásozik, amit még 1915-ben szállt meg az Egyesült Államok, hogy stabilizálja a közállapotokat,
valamint védelmezze az amerikai üzleti érdekeket. Eredetileg akadémiai pályára szánták, de az
intelligens, ugyanakkor jó kiállású és kalandvágyó fiatalember nem érzett különösebb affinitást ehhez.
A szépreményű ifjabb George vakmerő döntése úgy megrontotta a szüleivel való viszonyt, hogy csupán
az édesanya betegsége és halála tudott békét teremteni a családban.

ERŐ: 10

FIZ: 12

MRT: 14

INT: 16

MGJ: 10

MŰV: 18

ÉPE: 70

ÉP: 13

AKR: 13

ÜGY: 10

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 92%, Hitelképesség 75%, Könyvtárhasználat 78%, Meggyőzés 77%,
Nyelvtudás (Német) 35%, Nyelvtudás (Svéd) 68%, Pszichológia 62%, Régészet 70%, Történelem 90%
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Anders Olsson:

A nyúlánk, cingár testalkatú, keskeny arcú legény a Gripsholm egyik fényképésze. A Cunard volt az
első hajózási vállalat, mely hivatásos fotósokat kezdett alkalmazni az óceánjárói fedélzetén, a svéd cég
pedig gyorsan követte a brit ellenlábas példáját. Olsson barna, vékony szálú, olajozott haja hátra van
fésülve, arca minden reggel frissen borotvált. Elegáns, acélszürke öltönyt visel, fehér inggel és fekete
nyakkendővel, amin egy arany, a Svéd Amerikai Vonal zománcozott emblémájával ékesített
nyakkendőtű tündököl. Barna, krokodilbőr cipői vadonatújak. Hajlamos fennhéjazó módon viselkedni,
mivel egy gazdag és elismert stockholmi fényképész dinasztia egyik sarja. Mindig van nála egy dobozka
Ettan snüssz, ami nélkül még munka közben sem tud meglenni, de az amerikai cigaretták is ízlenek neki.
Egy német Voigtländer Bergheil Luxus és egy brit Ensign Carbine No. 5 fényképezőgép boldog
tulajdonosa, amikre úgy vigyáz, mint a szeme fényére. Szabadidejében a személyzet többi tagjával
sakkozik, kártyázik vagy tollaslabdázik, illetve Agatha Christie-t olvas. Napszállta után jellemzően a
bárban poharazgat; komolynak ígérkező ivászat esetén Absolut vodkát hozat, egyébként viszont a
francia pezsgőket kedveli.

ERŐ: 9

FIZ: 11

MRT: 14

INT: 12

MGJ: 9

MŰV: 11

ÉPE: 55

ÉP: 13

AKR: 11

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 59%, Előhívás/Sötétkamra 70%, Hitelképesség 45%, Fényképezés
70%, Fizika 30%, Kémia 25%, Könyvvitel 41%, Mechanikus szerelés 45%, Meggyőzés 65%,
Nyelvtudás (Angol) 50%, Pszichológia 42%

Bernhard Karlgren professzor:

A szemüveges, kissé elálló fülű, világos hajú, negyvenes férfi egy valóságos nyelvzseni. Jönköpingben
született, Svédország déli csücskében, abban az időben, amikor a hazája még perszonálunióban állt
Norvégiával. Értelmiségi családban nevelkedett, bátran kijelenthető, hogy szeretett édesapja, Johannes
nyomdokain halad, aki svédet, latint és görögöt tanított a helyi gimnáziumban. Anton, a bátyja és mélyen
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tisztelt tanára, az Uppsalai Egyetemen oktató szlavológus, Johan
August Lundell biztatására fordult a kínai nyelv felé.
Tanulmányait az Orosz Birodalomban, a Szentpétervári
Egyetemen folytatta, mert Svédországban akkoriban még nem
oktattak kínai nyelvet. 1910-ben végül lehetősége nyílott arra,
hogy a Csingek császárságába utazzon. Állítása szerint az odaút
során tanult meg angolul, utastársait figyelve. Két felejthetetlen
esztendőt töltött a hatalmas, ám gyenge ázsiai országban, ahol
angol és francia nyelvtanításból tartotta fenn magát, miközben a
kínai nyelvjárásokat tanulmányozta; mindössze néhány hónapba
tellett, hogy folyékonyan beszélje a nyelvet és elsajátítsa az írást.
’11-ben szemtanúja volt ama öldöklő forradalom kitörésének is,
mely egy évre rá megdöntötte a mandzsu eredetű Csing-dinasztia
csaknem három évszázados uralmát és hatalomra juttatta Szun
Jat-szent. Egy ideig Londonban, majd Párizsban is élt, mielőtt hazatért volna Svédországba. Doktori
disszertációja, a Tanulmányok a kínai fonológiáról 1915-ben készült el, három esztendőre rá pedig már
a kelet-ázsiai filológia professzora volt a Göteborgi Egyetemen. Az üstökösként emelkedő férfiúra mára
neves sinológusként tekintenek a tudós körök. Nagyon lassan haladt a R’lyehi Szöveg fordításával, mert
a rossz hírű, elhagyatott sanghaji szentélyben lelt iromány szörnyűséges tartalma komoly terhet rótt az
elméjére, visszatérő lidércnyomásokkal küzdött, ezért hat év kellett, hogy elkészüljön vele.
Találkozásukkor angolos, barna tweedöltönyt visel, fehér inggel és szürke nyakkendővel. Nős, négy
évvel fiatalabb feleségét Elinnek hívják - a sinológus szeretetteljesen Innának becézi -, az asszonnyal
egy fiút és egy lányt nevelnek, akiket Pernek és Ellának kereszteltek el. Viking halotti máglyaként
lobogó szerelmük 1907-ben, a család gyásztól és nélkülözéstől terhes időszakában, Bernhard Karlgren
frissen megözvegyült édesanyja révén szökkent szárba, aki a diáklány házinénije volt. Anyagi gondjaik
miatt egészen 1917-ig kellett várniuk, hogy oltár elé állhassanak. Otthonuk csupán egy rövid sétányira
van a Göteborgi Egyetemtől. A professzor tehetséges énekes, az akadémikus kórus egyik alapítója, a
nyarakat pedig rendre a tengerparton töltik, mert Karlgren a különféle vízisportok lelkes űzője.

Adolf Flodqvist:

Normális esetben a professzor segédje egy jó kiállásúnak mondható fiatalember lenne. Magas termet,
világosbarna fürtök által keretezett, megkapó arc, karakteres orr, ceruzavékony bajusz és ábrándos,
égkék tekintet. Most azonban csak árnyéka önmagának, kialvatlannak tűnik és egyik Bridge-et a másik
után szívja. Egy jómódú göteborgi família gyermeke, a Stampen városrészben cseperedett fel, édesapja
egy magas rangú vámügyi tisztviselő. Édesanyja, Mathilda sajnos belehalt a második gyermek, egy
kislány születésébe, de Kristina, a fiatal nő, akit Einar Flodqvist a gyászév letelte után elvett, szerencsére
mindig is saját gyermekeiként szerette őket. A tanársegédnek egy jóval fiatalabb, a tízes éveiben járó
féltestvére is van. A Kína iránti rajongás a gyermekkorban, Johan Flodqvist kapitány, a Svéd KeletIndiai Társaság szolgálatában álló hajós naplóinak megtalálásával és elolvasásával kezdődött, aki a
dédapja volt, majd Sven Hedin könyveivel folytatódott. A könyvek lapjai ablakokként funkcionáltak, az
elkápráztatott, koravén fiú egy olyan, teljesen idegen kultúrába nyerhetett bepillantást általuk, melyhez
képest minden mesevilág eltörpült. Megfogadta, hogy egy szép napon Kína minden csodáját meg fogja
majd tekinteni. Ez a lelkesedés Flodqvist tanulmányaira is kihatott, Bernhard Karlgren első tanítványai
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közé tartozott, az egyetem elvégzése után pedig a zsémbes, de rokonszenves nyelvészprofesszor
tanársegédje lett. Az úszás, a horgászat és a zene fontos szerepet játszanak a fiatalember életében, bár a
hegedülésre inkább már csak stresszoldó kikapcsolódásként tekint. Az azonos neműekhez való
vonzalom serdülőkorban tudatosult benne. Évekig küzdött ellene, végül azonban feladta, és keresni
kezdte a hozzá hasonló férfiak titkos gyülekezőhelyeit. A harminc feletti, sármos Keilwagent is egy
ilyen szaunában ismerte meg, és a se veled, se nélküled állapotból idővel kapcsolat lett. Jelenleg teljesen
elveszettnek érzi magát, hisz a mentora és a börtön közt kell döntenie.

ERŐ: 11

FIZ: 11

MRT: 14

INT: 15

MGJ: 13

MŰV: 16

ÉPE: 60

ÉP: 13

AKR: 12

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 81%, Hitelképesség 45%, Kerékpározás 25%, Könyvtárhasználat
56%, Meggyőzés 58%, Művészet (Hegedű) 47%, Nyelvtudás (Kantoni) 32%, Nyelvtudás (Mandarin)
62%, Természet 31%, Történelem 58%, Úszás 37%

Magnus Keilwagen:

Flodqvist párja és bűntársa egy harmincon felüli, kék szemű, hosszúkás arcú, bariton hangú férfi. Vörös
haja gyérülőben van, a homloka elkezdett feljebb csúszni. Atletikus, szabadidejében egy amatőr
focicsapatban kapuskodik. A szállodában az előírásos kék öltönyt viseli, fehér inggel és sárga
nyakkendővel, civilben a szürke színt részesíti előnyben. Egy német gyökerű göteborgi kalmárcsalád
sarja, aki Kairóban született, ahol édesapja egy sikeres kereskedelmi vállalkozást épített fel. A
századfordulón sajnos el kellett hagyniuk az ősi, egzotikus országot, mert az arabok európaiellenessége
egyre nagyobb méreteket kezdett ölteni. Amikor néhány nacionalista megpróbálta felgyújtani a
boltjukat, a családfőt pedig lövés érte, mikor fellépett ellenük, feladták Egyiptomot és hajóra szálltak.
Keilwagen semmire sem emlékszik az ott töltött időből, mert még karonülő csecsemő volt, mikor haza
kellett térniük. Apja az alkoholban keresett vigaszt, ami a família vagyonának tetemes részét
felemésztette. A kis Magnus ki akarta köszörülni ezt a csorbát, és szülei egy ideig hibbantnak tartották,
mert magában beszélt, ám hamar kiderült, hogy különböző nyelveket gyakorol. Arabul például a
részeges édesapja tanította meg. A fiút nagyszerű nyelvérzékkel áldotta meg a sors, de nem akart tanítani
vagy „nyelvészkedni”, ezért az idegenforgalom felé fordult, és úgy érzi, megtalálta a számítását. A férfi
másfél évig házas volt, egy Helga nevű lánya is született, de a homoszexualitása leküzdhetetlen
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akadálynak bizonyult, így a frigy válással végződött. Ingeborg, a volt feleség tud a hajlamáról, de
megértő. Korábban merészebben habzsolta az életet, többször is előfordult, hogy razziázó rendőrök
kergették a sötét utcákon, de Adolf Flodqvist szerelme megváltoztatta. Általában egy svéd, Manitou
márkájú, virginiai dohányból készült cigaretta kékes füstje lengi körül, de a Pall Mall a kedvence, amit
a feketepiacon szerez be. Sötétszürke Volvo ÖV 4 gépkocsiját tavaly télen vásárolta, Adolffal általában
a tengerpartra utaznak vele, hogy egy időre maguk mögött hagyják Göteborg zaját.

ERŐ: 13

FIZ: 11

MRT: 14

INT: 14

MGJ: 12

MŰV: 14

ÉPE: 65

ÉP: 13

AKR: 13

ÜGY: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 58%, sebzés 1d3+sb
Rúgás 40%, sebzés 1d6+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 73%, Autóvezetés 29%, Birkózás 49%, Észrevétel 89%, Hajítás 45%,
Hitelképesség 30%, Könyvvitel 66%, Magyarázkodás 70%, Nyelvtudás (Angol) 51%, Nyelvtudás
(Arab) 39%, Nyelvtudás (Francia) 35%, Nyelvtudás (Német) 55%, Természet 25%, Ugrás 35%, Úszás
30%

Svéd rendőrök:

Szálas, mutatós sötétkék uniformisba öltöztetett férfiak, akik bizony nem restek kardlappal és
ökölcsapásokkal érvényt szerezni a királyság törvényeinek. Maroklőfegyvereket csak ritkán hordanak
maguknál. Bőrből készített, Pickelhaube típusú sisakot (poliskask, 1 pontnyi Vért a fejen) hordanak,
amin Göteborg címere, a kardot és kerek pajzsot tartó, koronás oroszlán ágaskodik, így a világháborús
propagandaplakátok „hunoknak” csúfolt német katonáira emlékeztetnek. A legtöbbjük csak pár
mondatot tud angolul.

ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 14

INT: 12

MGJ: 11

MŰV: 12

ÉPE: 60

ÉP: 14
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AKR: 12

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 66%, sebzés 1d3+sb
Kardlap 66%, sebzés 1d5+sb
Nagant revolver 55%, sebz. 1d8

Képzettségek: Jog 25%, Lovaglás 35%, Kitérés 44%,
Meggyőzés 47%, Nyelvtudás (Angol) 8%, Nyomolvasás
42%

Svéd fasiszták:

Eme markos, civilbe öltözött, marcona férfiak zöme egy-egy erőszakszervezet és/vagy a Svéd Fasiszta
Néppárt tagja. Egy Munck-hadtestnek elkeresztelt titkos, félkatonai csoportba tömörülnek, amit Bror
Munck af Fulkila nyugalmazott altábornagy alapított 1927-ben, hogy felvegye a harcot a bolsevik ötödik
hadoszloppal, a tavalyi választás pedig olaj volt a tűzre. Neveik: Gustaf Magnusson, Ulf Lindberg,
Joakim Eriksson, Per Sjöberg, Lennart Axelsson, Sven Molander, Lars Eriksson és Lars Wikström.

ERŐ: 14

FIZ: 13

MRT: 14

INT: 12

MGJ: 11

MŰV: 12

ÉPE: 60

ÉP: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 75%, sebzés 1d3+sb
Liliput zsebpisztoly 70%, sebzés 1d6
Mauser C96 pisztoly 70%, sebzés 1d8
Luger pisztoly 70%, sebzés 1d10
Fejelés 45%, sebzés 1d4+sb
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AKR: 12

ÜGY: 12

Képzettségek: Autóvezetés 30%, Birkózás 40%, Kitérés 45%, Pszichológia 45%

Knut Karlsson felügyelő:

Ez a negyvenes éveit taposó, alkoholgőzös leheletű, jeges szemű ember még a langaléta svédek közt is
égimeszelőnek számít. Kimondottan jó erőben van, bár ráférne egy fogyókúra. Barna hajfürtjei erősen
megritkultak már, ám dús, ápolt császárszakálla annál nagyobb tekintélyt kölcsönöz neki. Civilruhás
nyomozóként fekete keménykalapot, fehér inget, fekete csokornyakkendőt és világosbarna öltönyt visel,
aminek a zsebében állandó társa, egy dobozka Göteborgs Rapé márkájú snüssz lapul. Ingeborg, a
felesége tavalyelőtt hagyta el, amit még mindig nem sikerült kihevernie, és bár savanyú buldogképe
nem sok jót ígér, hasznos szövetséges lehet, mivel elkötelezett szociáldemokrata. Imádja a vadnyugati
filmeket és James Fenimore Cooper, illetve Karl May könyveit, a távoli Amerika örökre az indián
portyák és a revolverpárbajok hazája marad számára. A nyomozók akár ki is használhatják ezt a
rajongást, hamar lekenyerezhetik néhány izgalmas történettel, esetleg Max Brand vagy Zane Grey egyik
regényével, ami az útipoggyászukban lapulhat. Karlssonról még annyit, hogy nagy futballrajongó, az
IFK Göteborg csapatának szurkol. Vezetni nem tud, ezért tömegközlekedik.

ERŐ: 15

FIZ: 14

MRT: 17

INT: 14

MGJ: 10

MŰV: 13

ÉPE: 48

ÉP: 16

AKR: 11

ÜGY: 10

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 67%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Antropológia 16%, Elsősegély 40%, Észrevétel 72%, Hallgatózás 56%, Helyszínelés
65%, Jog 37%, Kitérés 50%, Könyvtárhasználat 45%, Meggyőzés 60%, Nyelvtudás (Angol) 42%,
Nyomolvasás 50%, Pszichológia 63%, Történelem 30%

Sven Mörck felügyelő:

A karcsú, csontos, simára borotvált arcú rendőrnyomozó középen elválasztva hordja lenszőke haját, kék
szemei pedig szúrósak, mint a szögesdrót. Késpenge vékonyságú ajkai közt egy Matanzas Nr 208 szivar
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füstölög. A negyvenes évei közepén jár, de egy évtizedet is letagadhatna. Szürke öltönyt és fehér inget
visel, fején keménykalap feketéllik. A fasiszták pártjának, illetve a Munck-hadtest helyi egységének is
tagja, de az emberrablásban nem vett részt. Ennek ellenére már többször is bebizonyította, hogy kész
vérét hullatni egy kommunistamentes Svédországért; leglátványosabb sebe a bal alkarján éktelenkedő
csúnya heg, amit egy hírhedt vörös agitátor bicskája okozott. A Duce mellett Adolf Hitler tevékenységét
is figyelemmel kíséri, sőt, egyre jobban szimpatizál a feltörekvő német politikus nézeteivel; úgy tudja,
hogy Konrad Hallgren, a Svéd Fasiszta Néppárt vezetője is így érez. Rengeteget zsidózik, holott
gyerekkorában izraelita szomszédai: a gyermektelen Berlinerék tömték édességgel. Az orosz
forradalmat is zsidó puccsnak tekinti és fél, hogy szeretett hazája is hasonló sorsra jut majd, ha nem űzik
ki őket. Alkoholt nem iszik, a részeges embereket pedig megveti, ám a Göteborgi Liga működése felett
már hajlandó szemet hunyni, mert a titkos antikommunista szervezet megbízásából időnként német
fegyvereket is csempésznek az országba. Cserébe szenvedélyes kávéfogyasztó, ami Svédországban
egyáltalán nem kirívó, sőt, a fekete már-már nemzeti italnak számít. Nős, felesége négy gyermeket szült
neki, akikkel, ha teheti, a közeli erdőket járja. S igen, babonából mindannyian kétszersültet tesznek a
lábbelijeikbe, hogy az esetlegesen rájuk támadó borzok a roppanás hallatán eleresszék őket. A svéd
nemzet valamiért retteg ezektől a tömzsi ragadozóktól. A felügyelő apának ugyanolyan szigorú, mint
rendőrnek. Sven ifjabbik bátyja másfél évtizede vándorolt ki az Egyesült Államokba, és a massachusettsi
Worcester svéd enklávéjában telepedett le és alapított családot. A két fivér levélben tartja a kapcsolatot,
és a gyűlöletre való hajlam elég mélyen gyökerezhet a famíliájukban, mert Gustaf Mörck pár éve
megelégelte, hogy a római katolikus ír-amerikaiak befolyása nőttön-nő az államában, ezért belépett a
Ku Klux Klánba.

ERŐ: 13

FIZ: 15

MRT: 14

INT: 14

MGJ: 11

MŰV: 14

ÉPE: 62

ÉP: 15

AKR: 14

ÜGY: 10

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Nagant revolver 70%, sebzés 1d8
Ököl 60%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Autóvezetés 25%, Észrevétel 67%, Hallgatózás 50%, Helyszínelés 57%, Jog 39%,
Kitérés 40%, Meggyőzés 64%, Nyelvtudás (Angol) 40%, Nyomolvasás 54%, Pszichológia 67%,
Természet 74%, Történelem 36%

A Göteborgi Liga csempészei:
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A Liga tagjai fiatal, a polgárság öltözékét viselő, szőke és barna hajú, hűvös tekintetű, átlagos külsejű
férfiak, csontos arcuk borotvált. Higgadtak, de odacsapnak, ha kell, szélsőséges esetekben pedig még a
kegyetlenkedés sem áll távol tőlük. A nyomozók szerencséjére Angolul és Németül is képesek
megértetni magukat. Neveik: Per Gummesson, Nils Sjöberg és Daniel Högblad.

ERŐ: 12

FIZ: 12

MRT: 14

INT: 12

MGJ: 11

MŰV: 10

ÉPE: 50

ÉP: 13

AKR: 11

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 65%, sebzés 1d3+sb (bokszerrel+2)
Luger pisztoly 45%, sebzés 1d10

Képzettségek: Alkudozás 50%, Autóvezetés 30%, Elrejtés 52%, Kitérés 41%, Magyarázkodás 49%,
Nyelvtudás (Angol) 38%, Nyelvtudás (Német) 40%

Hamish Armstrong (1/1d8 ÉPE-pont):

A rettenetes bűzt árasztó, undorító szörnyeteg valaha egy sikeres, Edinburgh-ben született üzletember
volt, annak a skótok és svédek által, 1731-ben alapított Svéd Kelet-Indiai Társaságnak az oszlopos tagja,
amely teát, drágaköveket, porcelánt, selymet és egyéb luxuscikkeket importált a Közép Birodalmából.
A Nagy Cthulhu hitével is kínai földön ismerkedett meg, majd a göteborgi szekta első emberévé vált. A
két évtizednyi odaadó, véres tettekben bővelkedő imádat végül meghozta sötét gyümölcsét: a skót férfit
a Vén egy különleges rituálé során Cthulhu egyik szinte halhatatlan szolgájává változtatta. Üzlettársai
már csak a ceremónia megkezdése előtt írt búcsúlevelét találták meg, amiben az állt, hogy oly
búskomorságba esett, melyre semmilyen gyógyír nincs, ezért a tengerbe fogja ölni magát. Az
Armstrong-lény piszkosszürke bőrű, korpulens teste állandóan levedzik, valaha megnyerő arca groteszk
paródiává vált. Fülkagylói nincsenek - ezért a szárazföldön nem is hall jól -, cserébe ujjnyi tapogatók
övezik cápafogakkal teli szájnyílását, vizenyős szemeiben pedig tanyát vert az őrület. A parton
görnyedten és nehézkesen halad előre kurta, ödémás lábain, ugyanakkor viszont fantasztikus úszó.
Teljesen csupasz és pőrén jár-kel, nemi szerve elcsökevényesedett. Duzzadó virsliujjai borotvaéles
karmokban végződnek, melyekkel könnyen kiolthatná valaki életét, ha nem lenne olyan ügyetlen. Az
Armstrong-lény már csak kivételes esetben jelenik meg a szárazföldön, egy konfrontáció során pedig
igyekszik a háttérben maradni, az első sebesülés után pedig visszavonul, mert két évszázad után már
csak tengervízben tud regenerálódni. A Götheborg, egy 18. századi teherhajó roncsát lakja. A Svéd
Kelet-Indiai Társaság zászlaja alatt hajózó vitorlás 1745. szeptember 12-én süllyedt el a kikötőváros
43

partjainál, kínai teával, selyemmel és gyönyörű porcelán edényekkel megrakodva, a szörny az
utóbbiakkal szokta megjutalmazni hűséges követőit, akik pénzzé teszik a tengerfenékről felhozott
ereklyéket.

ERŐ: 17

FIZ: 17

MRT: 16

INT: 14

AKR: 17

ÜGY: 6

ÉP: 17

Mozgás: 6/10 úszva
Sebzésbónusz: +1d6

Fegyverek: Karom 30%, sebzés 1d6+2+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 79%, Cthulhu-mítosz 76%, Hallgatózás Víz Alatt 65%, Nyelvtudás
(Svéd) 64%, Nyelvtudás (Kantoni) 32%, Úszás 85%,

Varázslatok: Kapcsolat mélységlakóval, Kapcsolat Cthulhuval, Kapcsolat Dagon Atyával, Vúr Jel,
Cthulhu szorítása, Oltalom a húsnak

Vért: nincs, de körönként 1d6 ÉP-t gyógyul, ha pedig 0-ra kerül, büdös, szürkés felhővé alakul, ám
1d8+1 kör múlva újra testet ölt, teljesen regenerálódva; egyedül varázslatokkal vagy mágikus
fegyverekkel lehet végleg megölni

Bengt Lund:

A Cthulhu göteborgi kultuszának kémkedő csapos egy hátranyalt hajú, barna fiatalember, aki
alacsonyabb a svédek zöménél. Azon hibridek közé tartozik, akiktől csak kevesen viszolyognak, mert a
külsejük nem kelt feltűnést. Vízkék szemei nem olyan dülledtek és a szája szokatlan szélessége is csak
akkor tűnik fel az embereknek, ha vigyorra húzódik. Egyenruhája egy fekete nadrágból, egy azonos
színű mellényből, egy kék-sárga csokornyakkendőből és egy vakítóan fehér ingből áll, fekete lakkcipői
tükörfényesek. Mellénye belső zsebét egy doboz Ettan snüssz húzza le, de egy Liliput pisztolyt is
rejteget, amit a feketepiacon vásárolt.

ERŐ: 11

FIZ: 11

MRT: 11

INT: 13
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AKR: 11

ÜGY: 13

MGJ: 10

MŰV: 10

ÉPE: 0

ÉP: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 75%, sebzés 1d3+sb
Liliput zsebpisztoly 75%, sebzés 1d6

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 31%, Elrejtés 71%, Észrevétel 70%, Hallgatózás 74%, Kitérés 33%,
Magyarázkodás 55%, Meggyőzés 55%, Nyelvtudás (Angol) 53%, Pszichológia 71%, Úszás 70%

A Lund, a Nilsson és a Rydén családok (0/1-1d4 ÉPE-pont):

A három alsóosztálybeli, rongyos gúnyájú göteborgi család vérvonalát bemocskolta az u’hhubioth-rai
„tengeri ördögök” vére. Emberi szomszédaik istentelen, züllött alakoknak tartják őket, akiket messzire
el kell kerülni, sőt, még a helyi kommunista agitátorok szerint is megrögzött lumpenproletárok, ezért
nem érdemes vesződni velük. Bengt Lund az egyetlen, aki többre vitte közülük. Varázstudó nincs a
soraik közt, a rettegett Hamish Armstrong tölti be a vallási vezető szerepét.

ERŐ: 13

FIZ: 12

MRT: 13

INT: 11

MGJ: 8

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 66%, sebzés 1d3+sb
Kalapács/Lánc 55%, sebzés 1d4+1+sb
Bunkósbot 55%, sebzés 1d6+sb
Elhajított tégla 55%, sebzés 1d4
Zsebkés 50%, sebzés 1d3+sb
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AKR: 11

ÜGY: 11

Luger pisztoly 45%, sebzés 1d10

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 31%, Hajítás 55%, Kitérés 46%, Úszás 70%

Mélységlakók (0/1d6 ÉPE-pont):

Otromba, halbűzű, görnyedten ugrabugráló kreatúrák. Dülledő,
rezzenéstelen halszemük, mely hidegebb, mint az óceánok mélye,
kínos halált ígér. Víztől csöpögő, tagbaszakadt testüket nagy,
keménynek tűnő, szürkészöld színű pikkelyek borítják, hátukon
taréj feszül. Hosszú, izmos karjaik pedig idomtalan, úszóhártyás,
karmokkal tűzdelt mancsokban végződnek, amikkel veszedelmes
sebeket osztogathatnak.

ERŐ: 14

FIZ: 15

MRT: 15

INT: 13

AKR: 12

ÜGY: 12

ÉP: 15

Mozgás: 8/10 úszva
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Karom 45%, sebzés 1d6+sb

Vért: 1 pontos bőr és pikkely

Millicent Van Beek:

A konzervatívan, de divatosan öltözködő, világosbarna kontyos hajadon egy patinás és tehetős new
yorki jogászcsaládból származik. Kislányos, szív alakú arca, zöld szemei és gyöngyházszín mosolya
alapján senki sem gondolná, hogy erőszakos, pengecsattogástól zajos történetekkel keresi kenyerét.
Hihetetlen, pedig színigaz, néhány ponyvamagazin publikálni szokta a törékeny teremtés
vikingnovelláit - írói álneve M. W. Beech. A harcias pogány, Halfdan Sigurdsson a főhősük, Vörös Erik
és fia, Leif Eriksson régi barátja, akinek súlyos csatabárdja mindig vért fakaszt. Sokan megrökönyödnek
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ezen, de akik tudják, hogy hölgyünk ápolónő volt a világháborúban, tisztában vannak azzal, hogy több
rettenetes, gyomorforgató dolgot látott, mint a teremtés koronáinak többsége. Van Beek kisasszony
történeteiben western elemek is felfedezhetők, egy részük ugyanis az Újvilágban játszódik, ahol vad
indiánok keserítik meg a skandináv telepesek életét. Az ifjú ponyvaírónő egy hónapot utazgatott
Norvégiában és Svédországban, mert már nagyon kíváncsi volt azokra az országokra, ahonnét írásai
szereplői származnak. Szabadidejében új történeteken gondolkodik, szinte egyfolytában jegyzetel.
Édesszájú, legalább tíz tábla Marabou tejcsokoládét hozott Göteborgból, de a meglepően finomnak talált
sós medvecukorból is bespájzolt.

ERŐ: 10

FIZ: 11

MRT: 10

INT: 14

MGJ: 13

MŰV: 15

ÉPE: 53

ÉP: 14

AKR: 13

ÜGY: 10

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb
Colt Model 1908 zsebpisztoly 45%, sebzés 1d6
Rúgás 36%, sebzés 1d6+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 76%, Elsősegély 48%, Gyógyszertan 42%, Hitelképesség 60%,
Irodalomtörténet 51%, Könyvtárhasználat 52%, Magyarázkodás 50%, Meggyőzés 50%, Művészet (Írás)
56%, Nyelvtudás (Norvég) 39%, Történelem 53%, Okkult 33%, Orvoslás 40%, Pszichológia 65%

Engelbrekt Böhlmark kapitány:

A Gripsholm negyvenes éveiben járó, hallgatag kapitánya egy szőke, szakállas svéd, aki pajzsmirigyrendellenességben, közelebbről az ún. Graves-Basedow-kórban szenved, égkék szemei dülledtek.
Szálfatermetű, medvényi alak, aki ifjúkorában a falusi birkózóversenyek koronázatlan királya volt.
Sötétkék, fess kapitányi egyenruhája majd szétreped rajta, zománcos, arany kézelőgombjain a Svéd
Amerikai Vonal emblémája díszeleg. Garpenberg falujában, Dalarna tartományban született,
Svédország azon részén, ahol a népi hagyományok a legélénkebben élnek. Például a rúnaírás is ezen a
vidéken maradt fenn a legtovább. Bányászcsaládba született, tizenketten voltak testvérek, de ő „már nem
fért be a bányába”, ezért suhanckorában délre szökött. A haditengerészet toborzóirodájáig meg sem állt,
szolgálati ideje túlnyomó részét a Fenrisen töltötte, széles, bozontos mellkasán egy bőrrajzot látni, ami
a monitort ábrázolja. Leszerelése után Göteborgba utazott, ahol, különböző hajókon dolgozva, egészen
a Gripsholm kapitányi rangjáig küzdötte fel magát. Hildur, a felesége három gyermekkel ajándékozta
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meg a férfit, aki azonban egy sötét titkot rejteget: négy esztendővel ezelőtt félrelépett. Greta Andersson
egy szemtelenül fiatal mölndali nő volt, aki rá akarta venni arra, hogy váljon el a nejétől, hogy
összeházasodhassanak. Böhlmark csak a fejét rázta, ezért az apakomplexusos lány a sokadik hiábavaló
könyörgés után azt hazudta neki, hogy várandós. De még ez sem segített. A dolog odáig fajult, hogy az
elkeseredett szerető Veronallal, egy erős altatószerrel adagolta túl magát a találkájuk napján, arra
számítva, hogy a rideg férfi majd rá fog döbbenni arra, hogy mégis szereti és megmenti. Greta még élt,
amikor a pásztorórára érkező hajóskapitány rábukkant. Böhlmark el akarta kerülni a botrányt, ezért
elégette a lány neki címzett levelét, majd sietősen távozott. A biztonság kedvéért még azt is elhatározta,
hogy szakállt növeszt. Greta Andersson holttestét csak két nappal később találták meg, a rendőrség pedig
nyomban kizárta az idegenkezűséget a „rosszféle nő” halála kapcsán. Böhlmark snüsszfogyasztó és a
szeszt sem veti meg, az akvavit a kedvence. A szabadidejét általában a korlátra könyökölve tölti, ahol a
hullámokban és a tenger élőlényeiben szokott gyönyörködni. Ha mégsem, akkor a személyzet többi
tagjával sakkozik.

ERŐ: 17

FIZ: 14

MRT: 17

INT: 12

MGJ: 9

MŰV: 12

ÉPE: 60

ÉP: 16

AKR: 12

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d6

Fegyverek: Ököl 70%, sebzés 1d3+sb
Beholla pisztoly 50%, sebzés 1d8

Képzettségek: Anyanyelv (Svéd) 60%, Autóvezetés 25%, Birkózás 60%, Csillagászat 20%, Jog 20%,
Kitérés 50%, Mechanikus szerelés 40%, Művészet (Tánc, néptánc) 40%, Nyelvtudás (Angol) 50%,
Nyelvtudás (Finn) 40%, Nyelvtudás (Francia) 30%, Nyelvtudás (Spanyol) 10%, Nyelvtudás (Orosz)
30%, Okkult 20%, Pszichológia 30%, Tájékozódás 60%, Természet 30%, Úszás 40%, Vezetés
(Hajózás) 60%

Abílio Teixeira:

A dagadó bicepszű, fekete hajú és szemű, kreol bőrű, lóarcú fiatalember egy veszedelmes orgyilkos.
Lisszabonban született, csecsemőkora óta egy Cthulhu-kultusz tagja. Polgári foglalkozását tekintve
tengerész, a Fernanda nevű portugál teherhajón érkezett New Yorkba, a nyomozókkal való találkozáskor
egy szerencsétlen new yorki sötétkék öltönyét viseli, de a cipő kicsit szorítja a lábát. Balkezes, azon az
alkarján egy stilizált polip kéklik, ami körül ismeretlen, gonosz kinézetű rúnák - r’lyehi írásjelek sorakoznak. Szőrös, izmos felsőtestén három másik tetoválás is megcsodálható: egy horgony, egy
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vitorlás és egy félmeztelen hableány. Egy dísztelen, ezüst pecsétgyűrűféleséget visel, ami egy roppant
erős méreggel (HAT: 18) preparált tűt rejt - egy adag van rajta. 1925-ben ez a halálos, egy ismeretlen,
kelet-ázsiai pókfajból kinyert szer ölte meg George Gammell Angell professzort, Gustaf Johansent és
Francis Wayland Thurstont a Cthulhu hívása című novellában. Egy érintés elég, hogy a méreg a
véráramba jusson, ahol két percen belül pangásos szívelégtelenséget okoz. Ha verekedésre kerül sor,
Teixeira egyszerűen kifelé fordítja a gyűrűt. Sikeres méregellenállás esetén kóma, ájulás, majd hosszú
felépülés várható. 50% esély van arra, hogy egy gyengébb adag (HAT: 9) kerül a szervezetbe, ilyenkor
az áldozata olyan tüneteket produkál, mintha legyőzte volna a mérget, és néhány nap múlva fel fog
épülni. Egy balsikerű támadás esetén az orgyilkos önmagát sebzi meg.

ERŐ: 14

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 13

MGJ: 9

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 12

AKR: 13

ÜGY: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 72%, sebzés 1d3+sb+méreg
Tőr 65%, sebzés 1d4+2+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Portugál) 43%, Álruha 45%, Cthulhu-mítosz 22%, Elrejtés 55%, Észrevétel
55%, Hallgatózás 55%, Kitérés 50%, Lopakodás 50%, Mászás 70%, Nyelvtudás (Angol) 25%, Rejtőzés
50%, Úszás 60%

Ezra Hartley tiszteletes (0/1d4 ÉPE-pont):
Hartley tiszteletes, egy hatvanas, tömzsi, úszóhártyás kezű
innsmouth-i hibrid, a nagy téli razziát megelőzően az
elkárhozott kikötőváros baptista felekezetét vezette. Morcos
képű, undok, gyér hajú, fehér barkós alak, aki olyan esetlenül
mozog, mint egy hasas, visszataszító varasbéka. Vastag,
hámló nyakán párhuzamos ráncok éktelenkednek: a majdani
kopoltyú kezdeményei. Már egy évtizede tisztában van azzal,
hogy a csodálatos metamorfózisa késik, de azt beszéli be
magának, hogy istene így akarja tudatni vele, hogy egy
borzasztóan fontos feladat vár rá az emberek világában.
Halbűzű szülővárosában tengerzöld lepleket és bizarr, sápadt
aranyból készült, tengeri állatokat ábrázoló ékszereket viselt,
most azonban elnyűtt, polgári ruhát hord, szerencsés
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megmenekülése során ugyanis csaknem mindent hátra kellett hagynia. A bosszúvágy, mely fűti,
feneketlen, R’lyeh szunnyadó, hatalmas ura pedig bebizonyította, hogy vele van, így sikerre fogja vinni
a fejében körvonalazódó grandiózus tervet, az emberek pedig minden csepp kiontott innsmouth-i vérért,
minden rabláncra fűzött kultistáért meg fognak fizetni. Először Boston központjában akarja
elszabadítani a rémséges Mérhetetlen Vént, és ha sikerrel jár, könnyen lehet, hogy New York, netán
Washington lesz a következő célpont. Nem egy kifinomult terv, de az öreg mélységlakó hibrid sem
tartozik a legleleményesebbek közé.

ERŐ: 13

FIZ: 12

MRT: 12

INT: 12

MGJ: 8

MŰV: 16

ÉPE: 0

ÉP: 12

AKR: 14

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 55%, sebzés 1d3+sb
Áldozótőr 50%, sebzés 1d4+2+sb

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 37%, Csillagászat 23%, Kitérés 35%, Okkult 40%, Úszás 60%

Varázslatok: Kapcsolat Cthulhuval, Cthulhu szorítása, Kapcsolat mélységlakóval, Zoth-Ommog hívása,
Oltalom a húsnak

Edward Pickman Derby és Asenath Waite:

Leírásuk az alapkönyv 139. és 141. oldalán található.

Renfroe-ék:

Walter, Drusilla és a négy fiuk: Wally, Joseph, Elijah és Daniel. A falcon pointi família a razzia előtt az
Innsmouth-ot vezető Marshoknak kémkedett, mert a halászok egy remeteéletet élő társuk, bizonyos
Enoch Conger eltűnése után sellőkről kezdtek pletykálni, amik éjjelente az Ördögzátonyt övező
vizekben szoktak lubickolni. Enoch ráadásul Drusillának - aki mellesleg ismét áldott állapotban van - a
középső bátyja volt. Szegényes ruházatuk csupán álca, hiszen a Marshok bukásáig egész jól éltek a
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félelmetes hírű szomszédos várost uraló klán pénzén, a halak pedig szinte beugráltak a csónakjaikba,
noha a jó fogás már ritkának számít a környéken. Mindez megváltozott, még Enoch Conger is elesett a
tengerészgyalogosok golyózáporától. Az egyszerűség kedvéért azonosak az értékeik.

ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 11

MGJ: 10

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 13

AKR: 11

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb
Zsebkés 60%, sebzés 1d3+sb
Konyhakés 60%, sebzés 1d6+sb
.22-es Winchester Model 1890 „csúszdás” puska 55%, sebzés 1d6+1
.30-as Remington Rolling Block puska 55%, sebzés 2d6+3
12-es öbű Winchester Model 1897 pumpás vadászpuska 60%, sebzés 4d6/2d6/1d6
.30-06-os Springfield M1903 puska 60%, sebzés 2d6+4
Puskatus 45%, sebzés 1d8+sb

Képzettségek: Autóvezetés 34%, Cthulhu-mítosz 15%, Hajítás 45%, Kitérés 37%, Tájékozódás 48%,
Természet 50%, Úszás 45%, Vezetés (Hajózás) 40%

Eunice Babson:

A húsz körüli, egyszerűen öltözködő, faragatlan nő a Derby házaspár szobalánya, de szükség esetén a
konyhán is besegít. Átható halszagát a gazdái és a saját étrendjével magyarázza, vagy olcsó pacsulival
leplezi. Füstös bőre alapján igaz lehet az a pletyka, miszerint sok innsmouth-i lakosnak déltengeri
bennszülött asszonyok is vannak a családfájában. Ajka és szája négeresen vastagok és szélesek, orra
laposodó, valamint igéző, enyhén dülledt szemei vannak, és ezek együttese furcsán érzékivé teszi a nő
megjelenését. Fésületlen, sötét haja csapott vállaira és kissé görnyedtnek ható hátára omlik. Az egzotikus
benyomást keltő Eunice kimondottan fehérmájú, prostitúcióval egészíti ki csekély keresetét, egy
kíváncsi ember számos bűnözőre lelhet a vendégei között; csak idő kérdése volt, hogy a könnyű,
mindenre kapható nő híre a romlott nőcsábász, Stewart Portman fülébe is eljusson. A hibrid lány gyakori
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vendéggé vált a házában, jelenleg pedig azon munkálkodik, hogy az ujja köré csavarja a gazdag férfit.
Előrelátó, ezért álnevet használ, Minnie Carpenternek szólíttatja magát.

ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 11

MGJ: 13

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 12

AKR: 12

ÜGY: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Tőr 45%, sebzés 1d4+2+sb

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 19%, Szemérmetlen kacsintgatás 59%, Úszás 92%

Stewart Portman:

Ez a deresedő halántékú, fogkefebajuszú, rendkívül jól öltözött, Gitanes márkájú francia cigarettáit
szipkából szívó férfiú városszerte ismert, ugyanis a ritka és méregdrága könyvek megszállottja. A
Mítosz ismeretlen terület számára, de a Glaaki Megnyilvánulásai a birtokában van. A csalafinta
arkhaminek leginkább az egyetemen őrzött, nagyon ritka Unaussprechlichen Kultenre fáj a foga.
Portman úri modora, figyelemreméltó műveltsége, származása, vagyona, modora, valamint megnyerő
arcéle okán Arkham egyik ügyeletes szívtiprója lehetne, de van egy sötét titka: szeret biztosra menni.
Évente többször is megesik, hogy fiatal nőket hív meg pazarul berendezett, tágas otthonába, hogy erős
kábítószert keverjen az italukba (HAT: 14), majd kiélhesse rajtuk beteges, szadista vágyait. A hitvány
tett után felöltözteti, majd whiskey-vel locsolja le áldozatait, hogy aztán egy félreeső helyen szabaduljon
meg tőlük. A meggyötört, szerencsétlen párák később hiába fordulnak a bírósághoz, mert a vénséges,
keselyűszerű Keezar Randall bíró a Portman család régi barátja, akinek sziklaszilárd meggyőződése,
hogy csakis egy erkölcstelen céda képes felkeresni egy megrögzött agglegény lakását. Az alamuszi,
láncdohányos könyvgyűjtő nagyjából két és fél hónapja ismeri Minnie Carpentert, vagyis Eunice
Babsont, aki hamarosan állandó ágyasává vált. Tudja, hogy a bárdolatlan némbernek a pénzére fáj a
foga, de úgy véli, hogy néhány hónapig még eljátszadozhat vele, mert a város legtüzesebb szeretőinek
egyike. Veszély esetén Jack London Fehér Agyarát veszi magához, a könyv ugyanis a nikkelezett
zsebpisztolyát rejti. Egy vadiúj, türkizkék Studebaker Dictatort vezet.

ERŐ: 12

FIZ: 13

MRT: 12

INT: 15

MGJ: 14

MŰV: 16

ÉPE: 60

ÉP: 13
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AKR: 13

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 54%, sebzés 1d3+sb
Lovaglópálca 53%, sebzés 1d3+sb
Colt Model 1908 zsebpisztoly 48%, sebzés 1d6

Képzettségek: Autóvezetés 25%, Bedrogozás 93%, Hitelképesség 90%, Könyvismeret 83%, Bűntudat
hiánya 88%

Oscar Jones:

Az egyetem éjjeliőre egy alacsony, ötvenes, sasorrú alak, aki fiatalon közlekedési rendőr volt. A
nyomozók ismerik, hiszen régóta rója köreit a campuson. Rövidre nyírt haja és bajusza teljesen szürke,
kék szemei alatt mély ráncok húzódnak. Szőrös fülei ugyan szép nagyra nőttek, de a hallása már nem a
régi. Egyfolytában pipázik, ezért szabálytalan, hiányos fogsora sárga színűvé vált; a Prince Albert
dohány füstje valósággal beleivódott a férfi bőrébe, egy szúnyog valószínűleg halálos nikotinmérgezést
kapna tőle. Egyenruhája és tányérsapkája khaki színű és gyűrött. Elvált ember, az idegronccsá
változtatott Estelle Jonesnak tizennégy évvel ezelőtt lett elege az állandó kurvázásból, így nem csoda,
hogy ez a gyenge akaratú, egyre vénülő kecske a Derby házaspárnak dolgozó, fondorlatos hibridlány
karjai közt kötött ki, aki teljesen behálózta vendégét. A férfinak az Ördög Bibliája, azaz a kártya a másik
nagy szenvedélye, cimboráival minden héten verik a blattot. Jones a város kétes hírű részein él, többször
is költöznie kellett, mert a főbérlői ráuntak a középkorú férfi életvitelére vagy fizetésképtelenségére.
Jelenleg a Lower Southside-on található, Szymanski-féle panzióban bérel egy dohos, aprócska szobát,
az 574 Walnut Streeten. A mit sem sejtő, templombajáró lengyel-amerikai özvegyasszony egyik
legrégebbi lakója, aki még sajnálja is a magányosnak tűnő, dolgos Oscart.

ERŐ: 12

FIZ: 11

MRT: 9

INT: 13

MGJ: 10

MŰV: 12

ÉPE: 45

ÉP: 10

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0
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AKR: 9

ÜGY: 10

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb
.38-as Colt Police Positive revolver 50%, sebzés 1d10
Gumibot 50%, sebzés 1d6+sb

Képzettségek: Észrevétel 40%, Hallgatózás 30%, Jog 29%, Kitérés 30%

Ronan „Kaszáspók” McCotter:

Ez a vékonydongájú, hosszú ujjú, szegényes ruhákban járkáló legény Arkham French Hill nevű részén,
az ír negyedben született és nőtt fel, egy hatgyermekes családban. Keskeny arcát néhány hímlőhely
csúfítja, sötét haja borbély után kiált, gesztenyebarna szemei azonban élénken és értelmesen ragyognak
az elnyűtt, sötétszürke, tweedből készített lapos sapka alól. Ronan fiatal kora ellenére a legjobb
besurranó tolvaj a városban. Ritkán bukik le és még egyszer sem csípték nyakon, mert úgy fut, mint az
agár. Legalább egy számmal nagyobb, sárgás színű ingéből ki-kilátszik a szőrtelen melle és a szíve felett
díszelgő tetoválás, ami Írország hárfáját ábrázolja - készítője inkább lelkes volt, mint ügyes.
Carpenter/Babson alkalmi kuncsaftja, aki Stewart Portmannek is bemutatta, és a gazdag férfi sok pénzt
ígért holmi pókhálós, penészes könyvek ellopásáért. A tengericsillagos gyűrűt még nem tudta pénzzé
tenni, ezért mindig magánál hordja, mert a french hilli bérlakásán, amit több testvérével is megoszt,
nincs biztonságban.

ERŐ: 10

FIZ: 12

MRT: 14

INT: 13

MGJ: 10

MŰV: 7

ÉPE: 55

ÉP: 13

AKR: 11

ÜGY: 18

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb (bokszerrel+2)

Képzettségek: Elrejtés 53%, Észrevétel 64%, Hallgatózás 65%, Kitérés 60%, Lakatosság 68%,
Lopakodás 75%, Magyarázkodás 65%, Mászás 69%, Művészet (Ének) 52%, Nyelvtudás (Ír) 18%,
Rejtőzés 75%, Ugrás 61%

Brian „Tök” Keegan:
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„Kaszáspók” börtönviselt anyai nagybátyja egy negyvenes, tömzsi öreglegény, aki bűzlik a Pinch Hit
bagótól. Kerek, sebhelyes feje huszonéves kora óta kopaszodik, eredetileg sötét bajusza pedig
erőteljesen őszül. Szemei sötét kutak, fizimiskája olyan csúf, mint egy elejtett pite. Gyűrött ruhákat és
kitaposott cipőket visel, sötétszürke szövetnadrágjának mindkét térde lyukas, kezein azonban finom,
drága bőrkesztyűket látni, és egy kopottas, fekete bőrből készített, súlyosnak tűnő orvosi táskát szorít a
hasához. Az avatott szemlélő nem lepődik meg ezen, mert tudja, hogy Keegan Arkham egyetlen
valamirevaló kasszafúrója, aki az ír és az olasz maffiának is dolgozik, ha kell. Emiatt Danny O’Bannion,
a helyi ír gengszterfőnök zabos rá, árulónak tartja, és ez bogarat tett „Tök” fülébe.

ERŐ: 14

FIZ: 11

MRT: 10

INT: 13

MGJ: 6

MŰV: 6

ÉPE: 55

ÉP: 11

AKR: 11

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 64%, sebzés 1d3+sb
Colt Model 1908 zsebpisztoly 60%, sebzés 1d6

Képzettségek: Elrejtés 70%, Észrevétel 60%, Hallgatózás 61%, Kémia 40%, Lakatosság 74%,
Lopakodás 68%, Magyarázkodás 60%, Mászás 55%, Mechanikus szerelés 70%, Nyelvtudás (Olasz)
10%, Rejtőzés 68%, Robbantás 65%

Lucien Duhalde:

Elegáns megjelenésű férfi, alig múlt harminc éves. Néhány ősz szállal tarkított fekete haja,
arisztokratikus álla, kellemes orgánuma és zöld szemei vonzóvá teszik. Arkhamben született, két
francia-kanadai szülő: egy kereskedő és egy varrónő második gyermekeként, és most franciát oktat a
Miskatonic Egyetem Modern Nyelvek Tanszékén. Apai ágon dél-franciaországi baszk felmenőkkel bír.
A fiatal tanár minduntalan megdobogtatja a kevésszámú női hallgató szívét, hozzáteszem, hogy
feleslegesen, mert boldog házasságban él, szerető párját Anabelle-nek hívják, és egy Charles nevű
fiúcskát nevelnek, akit a büszke apa Nagy Károly frank császárról nevezett el. Két törpepapagájuk is
van: Pierre és Paulette. A French Hill negyedben, a 298 East College Streeten álló, tavaly vásárolt,
föderalista stílusban épült házban élnek, amire ráférne némi felújítás. Duhalde a világháborúban a 26.
„Jenki” gyaloghadosztály hadnagyaként vett részt, és sajnos nem úszta meg ép bőrrel, mert Saint-Mihiel
alatt életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ez, valamint a lövészárkokban átélt borzalmak rendíthetetlen
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pacifistát faragtak belőle, kitüntetéseit a Miskatonic-folyóba dobta. A német népet viszont azóta is
szívből gyűlöli, még a német családnevű honfitársaiban sem bízik, az ilyen diákjait hajlamos kegyetlenül
megizzasztani. Istenfélő ember, az egyetem kevés „pápista” alkalmazottainak egyike, aki még a
Kolumbusz Lovagoknak, egy katolikus férfiak alkotta jótékonységi szervezetnek is tagja. Nagyon
önzetlen, vagyonából még a mexikói kormány antiklerikális politikája miatt ’26-ban kirobbant cristero
háború paraszthadának megsegítésére is jutott némi pénzmag. Kevés szabadidejét általában a
családjával és a Lovagokkal tölti, olajzöld Ford A-modelljét gyakran látni az arkhami polgárok egyik
kedvelt piknikezőhelyén, vagy a római katolikus testvéri szervezet helyi székháza előtt. A másik
kedvenc tartózkodási helye a város egyetlen biliárdterme. Sheene atya nyájához tartozik, a kedves
Cecilia nővért is az ő templomában ismerte meg, aki mesélt neki az egyetemi könyvtárban található
istentelen könyvekről, és meggyőzte, hogy mielőbb fel kell szentelni őket. Dohányos, még az óráin is
hajlamos rágyújtani két-három Lucky Strike-ra.

ERŐ: 12

FIZ: 12

MRT: 13

INT: 15

MGJ: 13

MŰV: 17

ÉPE: 48

ÉP: 11

AKR: 12

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 62%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Francia) 95%, Autóvezetés 38%, Elsősegély 45%, Észrevétel 49%,
Hallgatózás 52%, Hitelképesség 53%, Kitérés 37%, Könyvtárhasználat 64%, Meggyőzés 70%,
Nyelvtudás (Angol) 89%, Nyelvtudás (Latin) 70%, Pisztoly 65%, Puska 65%

Cecilia Heron nővér:

Daisy Heron az alabamai Birmingham ír negyedében nőtt
fel, édesapja kéményseprő volt, édesanyja pedig
háztartásbeli, aki négy leánynak adott életet. A harmadik
tizennyolc esztendős korában, 1909-ben lépett be a
karitatív tevékenységet folytató Páli Szent Vince Irgalmas
Nővéreinek Társulatába. A Mítosszal az északolaszországi frontvárosban, a kitartó ágyúzástól hangos
Vicenzában találkozott először, a sokat látott Chrysostom
Moynahan nővér vezette Loyola Alakulat tagjaként, ami
azért érkezett a szövetséges országba, hogy a hegyi háború
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sebesült hőseit ápolja. Cecilia nővér egy holdvilágos éjszakán kecskepatás, sápatag, kutyapofájú,
emberhúson hízott szörnyetegekbe botlott a tábori kórház körül, amik egy szerencsétlen olasz fiú
holttestéből lakmároztak. A fenevadak rávetették magukat, de az isteni gondviselés Donato Strozzi atya
képében a segítségére sietett, aki szent imádsággal az ajkán, fényes tőrt markolva kényszerítette
meghátrálásra a hullazabálókat, majd ellátta a nő csúf sérüléseit és odaadóan ápolta, mikor kitört rajta a
sebláz. Chrysostom nővérnek azt hazudta, hogy egy nagy kutya támadta meg, ami megvadult a
pergőtűztől. A korosodó papról később kiderült, hogy egy titkos, középkori eredetű római katolikus
rend: a Szent Jeromos Kardja tagja, mely a világ minden táján felbukkanó „démonok” ellen harcol. A
fiatal apáca 1919-ben nem tért haza, Strozzi atya, az olasz hadsereg rohamcsapatainak egyik tábori
lelkésze a rend alpesi főhadiszállására vitte, ahol két évet töltött. Legnagyobb meglepetésére egy másik
amerikaival találkozott a hegycsúcs tetején álló monostor kőfalai közt. Az ifjú, szicíliai születésű Angelo
Caruso atyának ugyanolyan alvilági pokolfajzatokkal gyűlt meg a baja, mint amilyenek Cecilia nővérre
rontottak, a bostoni olasz negyed alatt húzódó járataikból fenekednek az emberek lelkére. Az apáca
Caruso atyával tért haza, hogy felvegye velük a harcot, ezért a „jenki” városba helyeztette át magát. A
véres összecsapásokba még az atya nyájának néhány görbe úton járó tagját is bevonták. Gaspare
Messina, a hírhedt maffiafőnök mit sem tud erről. A vakbuzgó, félőrült, klausztrofóbiás Cecilia nővér a
pap 1928-ban bekövetkezett halálos agyvérzése után úgy döntött, hogy egyedül folytatja a harcot. A
valós életkoránál jóval idősebbnek tűnő, déli akcentusú irgalmas nővéren meglátszik a sötét erőkkel
folytatott küzdelem. Barna haja erősen őszül, mosolya üres és élettelennek tűnő, kék szemei pedig
tompák. Keményített, hófehér, háromszögletű fityulája és kék habitusa vitathatatlanul látványos
jelenséggé varázsolja Arkhamben. Öltözéke alatt egy osztrák-magyar Mannlicher szuronyt rejteget, amit
szükség esetén egy „fohásszal” mágikussá tud tenni, egy szenteltvizes üvegcsében pedig benzint tart, és
mivel cigarettázik - többnyire Lucky Strike-ot szív -, öngyújtó is van nála. Nemrég, Caruso naplóinak
rendezgetése közben tudomására jutott, hogy az arkhami Miskatonic Egyetem falai közt tilalmas, ördögi
könyveket őriznek, amiket haladéktalanul tűzre kell vetni. A nővér mézes-mázas levelet írt Paul Sheene
atyának, a Szent Mihály-templom papjának, aki válaszlevelében megemlítette Lucien Duhalde nevét.
Az arkhami ír papnak egyébként fogalma sincs a Szent Jeromos nevét viselő szervezet létezéséről.
Megjegyzés: noha ez a rejtélyes rend birtokolja a világ talán legnagyobb Mítosz-könyvgyűjteményét, e
modern inkvizítorok szentül meg vannak győződve arról, hogy a Sátán változatos alakban
manifesztálódó szolgái ellen küzdenek, a pokol katonái ellen pedig minden eszköz megengedett. Az
albigensek elleni keresztes hadjárat során elhíresült „Öljétek meg mindet, Isten megismeri az övéit.”
lehetne a legmegfelelőbb jelmondat számukra.

ERŐ: 11

FIZ: 12

MRT: 11

INT: 15

MGJ: 10

MŰV: 15

ÉPE: 40

ÉP: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 55%, sebzés 1d3+sb
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AKR: 16

ÜGY: 12

Szurony 52%, sebzés 1d6+1+sb

Varázslatok: Pengeáldás

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 20%, Elrejtés 60%, Elsősegély 54%, Észrevétel 60%, Gyógyszertan
50%, Hallgatózás 61%, Hitelképesség 40%, Kitérés 35%, Könyvtárhasználat 73%, Magyarázkodás
65%, Meggyőzés 65%, Nyelvtudás (Francia) 20%, Nyelvtudás (Latin) 68%, Nyelvtudás (Olasz) 57%,
Okkult 64%, Orvoslás 50%, Pszichológia 70%

Sophronia Pickman:

A középkorú, kontyos, kedves arcú, tokás aggszűznek a minap megrándult a bokája, ezért sántít. Annak
az Elkanah Pickmannek a dédunokája, aki a rabszolgakereskedelem helyett a bálnavadászat felé fordult.
Idővel azonban mindkét profitábilis üzletnek leáldozott, a boszorkányok által kísértett Arkham
dzsentrijei pedig az elszegényedés rögös útjára léptek. Elég csak szétnézni a város keleti részén, az Easttownban, ahol lépten-nyomon romos, gazos udvarú, sokszor elhagyatott úrilakokba botolhat az ember.
Sophronia már fiatalon eldöntötte, hogy nem fogja tétlenül, egyre szorosabbra húzott nadrágszíjjal nézni
a családi vagyon további zsugorodását, ezért az összeg egy részét invesztálta, majd tíz méhkast
készíttetett egy helyi mesteremberrel, hogy méhrajokat vásárolhasson. Nagy volt a kockázat, de mára
már Bostonban is elismerően csettintenek a Pickman Apikultúrában készült méz hallatán, és a 778
Federal Street szám alatti ház is megmenekült, illetve megszépült. Sophronia agg szülei nyugodt szívvel,
mosolyogva hagyták itt az árnyékvilágot, egyetlen lányuk beváltotta a hozzá fűzött szép reményeket.
Mondani sem kell, hogy Ms. Pickman a szüfrazsettek csatáiból is alaposan kivette a részét, a mai napig
politizál. A múlt századi divat szerint öltözködő, világos színeket kedvelő, jól nevelt vénkisasszony a
ma is maga gondoskodik a méheiről, a gyermekeinek tekinti őket. Szabadidejében süt-főz, színházba
jár, komolyzenét hallgat, a rózsabokrait gondozza vagy olvas. Gyakran látni a Henry névre hallgató,
beszélő beójával a vállán, „aki” több metodista zsoltárt is el tud énekelni. Kevés arkhami tudja, hogy az
okos madár az idősödő hölgy halva született öccsének szánt nevet viseli. Jelenleg csak egy Edith Smith
nevű fekete, pletykás szobalányt és egy Jack Lomax nevű fehér, előrehaladott korú mindenest alkalmaz.
Egyedül Lottie szólíthatja Sophie-nak, akivel gyakorta civakodnak, mert a ház úrnője elkötelezett
absztinens. Egyetlen ékszere egy ovális aranymedalion, ami a szülei fényképeit rejti.

ERŐ: 9

FIZ: 11

MRT: 11

INT: 16

MGJ: 13

MŰV: 18

ÉPE: 74

ÉP: 11

Mozgás: 7 (ideiglenesen)
Sebzésbónusz: 0
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AKR: 14

ÜGY: 11

Fegyverek: Pofon 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Alkudozás 70%, Anyanyelv (Angol) 97%, Biológia 45%, Hallgatózás 50%,
Hitelképesség 77%, Irodalomtörténet 80%, Könyvvitel 87%, Meggyőzés 61%, Művészet (Ének) 40%,
Nyelvtudás (Dán) 47%, Nyelvtudás (Francia) 75%, Pszichológia 76%

Charlotte „Massachusetts Valkűrje” Madsen:

Magas, ötvenes, aranyszőke dán-amerikai nő, aki ondolált frizurát hord. Ordít róla, hogy hajdanán akár
herkulesinek is mondható alkattal bírt, kőkemény muszklijai rendre irigységet váltottak ki a férfiak
körében. Az izmok azóta petyhüdtebbek lettek, ám a hölgy viktoriánus korabeli, mélyzöld kosztümje
továbbra is úgy feszül rajta, mint egy portyára induló viking sárkányhajó vitorlája. A Koppenhága
közelében született, korán megözvegyült édesanyja Sophronia szüleinek szolgálatában állt, a két
gyermek együtt nőtt fel. Az egy évvel fiatalabb Lottie már kislány korában is szokatlanul nagy és erős
volt, serdülőként pedig már tudatosan formálta a testét, majd néhány esztendő múlva kapott az alkalmon
és megszökött egy átutazó cirkusszal. Ezután majdnem három évtizeden keresztül fürdőzött a
rivaldafényben, különböző társulatok porondjain, erőművésznőként és legyezőtáncosként - a kor
sztriptíze - keresve a kenyerét, és még Kanadában és Angliában is megfordult. Mikor kilenc évvel
ezelőtt, egy sérülés után nyugdíjba vonult, egy kisebb vagyonnal tért haza Arkhambe. Ennek egy részét
később jövedelmező üzletekbe fektette be, természetesen Sophie tanácsára. Tisztességben megőszült
anyja és fogadott nővére szerencsére már évtizedekkel korábban, az első bűnbánő levelét követően
megbocsátottak neki. Ő sem ment férjhez, de ifjúkorában igazi férfifaló hírében állt, ami miatt az
angyalcsinálók is jól kerestek rajta. Lottie manapság már nem olyan nagy korhely, mint fénykorában,
de még most is meg tudja inni a magáét. Két nyers tojás legurításával kezdi a napot, és egy kisebb
edzőtermet is berendezett a kúria egyik használaton kívüli szobájában. Jó idő esetén az udvaron
súlyzózik. A botrányos életvitelnek is búcsút mondott, mert nem szeretné, hogy ujjal mutogassanak
rájuk az utcán, így is elég alaptalan pletyka kering róluk Arkhamben. Szenvedélyes dohányos, napi
három-négy dobozzal is elszív - a Murad, a Gitanes és a Fatima szentháromságára esküszik -, ami
elmélyítette a hangját. Mostanság a vörösbor a kedvenc itala, a szeszesüvegek dugdosása véget nem érő
társasjátékká vált a két nő között.

ERŐ: 16

FIZ: 14

MRT: 16

INT: 12

MGJ: 12

MŰV: 11

ÉPE: 60

ÉP: 15

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4
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AKR: 12

ÜGY: 12

Fegyverek: Ököl 61%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Alkudozás 63%, Anyanyelv (Dán) 55%, Elrejtés 67%, Elsősegély 52%, Könyvvitel 48%,
Hitelképesség 34%, Magyarázkodás 61%, Nyelvtudás (Angol) 66%, Művészet (Legyezőtánc) 76%,
Pszichológia 46%

Moses Sargent:

Az innsmouth-i szolga egy öreg, de jól megtermett, acélos izmú szerzet, akinek fején alig maradt pár
szál haj. Első pillantásra egy tompaagyú, hallgatag hústoronynak tűnik, valójában azonban ravasz, mint
a róka. A dülledt, betegesen sárga szemek, a lapos orr és a repedezett, húsos ajkak uralta arc mögött egy
igazi pszichopata lakozik. Évtizedek óta szolgálja a Waite-eket, a boszorkánymester hírében álló
Ephraim a halfeldogozóból emelte ki. Tudja, hogy Derby, akit nem hajlandó férfinak tekinteni, utálja és
féli, a ház úrnőjének utasításait azonban odaadó hűséggel teljesíti. „Tengeri ördöggé” alakulását már
nagyon várja, fogalma sincs, miért késik. Egyszerű öltözéket visel, forgópisztolya általában a párnája
alatt pihen.

ERŐ: 17

FIZ: 16

MRT: 14

INT: 14

MGJ: 9

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 15

AKR: 12

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 85%, sebzés 1d3+sb
Fejelés 70%, sebzés 1d4+sb
Rúgás 45%, sebzés 1d6+sb
.38-as Colt revolver 45%, sebzés 1d10

Képzettségek: Birkózás 75%, Cthulhu-mítosz 25%, Kiszolgálás 70%, Úszás 95%

Abigail Sargent:
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Moses asszonya egy vele egyívásúnak tűnő, hamuszürke kontyos, mocskos szájú banya, aki munkaideje
oroszlánrészét a konyhában tölti. Úgy káromkodik, mint egy kocsis. Kövér, de meglepően gyors, vaskos,
petyhüdt és ráncos bőrű tagjaiban meglepő erő lakozik. Hosszúra növesztett körmei egy vadállat
mancsán is megállnák a helyüket. Bő ujjú, fehér felsőt és hosszú, tintakék szoknyát hord, felsőteste és
combjai erősen hámlanak. Jelenleg egy méretes monokli éktelenkedik a bal szeme körül, hites férjura
ugyanis irigyli, hogy közelebb áll a végső metamorfózishoz, valamint azt is megelégelte, hogy rájár a
kúria pincéjében lévő szénkupac alatt rejtegetett italkészletre.

ERŐ: 15

FIZ: 15

MRT: 12

INT: 14

MGJ: 9

MŰV: 7

ÉPE: 0

ÉP: 13 (eredetileg 14)

AKR: 13

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Karmolás 65%, sebzés 1d2+sb
Ököl 55%, sebzés 1d3+sb
Rúgás 55%, sebzés 1d6+sb

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 29%, Káromkodás 67%, Kiszolgálás 70%, Úszás 95%

Ashley Towers sorhajóhadnagy:

A Parti Őrség tisztjeinek fess, sötétkék szolgálati egyenruháját viselő karcsú, nap- és szélcserzette bőrű,
ovális arcú, fiatal férfinak a világosbarna bajusza lehet a legfőbb ékessége, mert gondosan ki van
pödörve. Orra környékén egyre halványuló szeplők virítanak, szeme barna. A Moses Hazen
dandártábornokról, a hétéves háború és a függetlenségi háború hőséről elnevezett, Active-osztályú
járőrhajón szolgál. Becsületes, barna tekintete van, kézszorítása erős, határozott. Fogai sárgák, mert erős
dohányos, a White Owl szivarjait szokta előnyben részesíteni. Akcentusa bostoni emberre utal, a
Jamaica Plain nevű városrészben született és nőtt fel. A kíváncsi tiszt az év elején sokat olvasott a téli,
vérfürdőbe fulladt razziáról, ezért aggódik a bajtársaiért, és annak ellenére, hogy fogalma sincs, mi
történt Innsmouth-ban, a legrosszabbtól tart. Nős, de a karikagyűrűje a zsebében pihen.
Megjegyzés: ha a mesélő úgy dönt, akkor Towers sorhajóhadnagy az innsmouth-i akció túlélője,
valamint a majdani Delta Green előfutárának tekinthető P Divízió tagja lehet.
61

ERŐ: 13

FIZ: 12

MRT: 12

INT: 13

MGJ: 11

MŰV: 14

ÉPE: 60

ÉP: 12

AKR: 12

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Colt M1911 pisztoly 65%, sebzés 1d10+2
Ököl 58%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Csillagászat 36%, Hitelképesség 65%, Meggyőzés 44%, Tájékozódás 45%, Történelem
65%, Úszás 46%

Shoggoth (1d6/1d20 ÉPE):

Zöldesfekete, kocsonyás, leírhatatlan szagú, nyöszörgő massza, aminek irdatlan, bugyborgó, fortyogó
testéből éles fogakkal teli szájak és őrülten forgó, véreres szemek tucatjai sarjadnak.

ERŐ: 40

FIZ: 34

MRT: 48

INT: 7

AKR: 9

ÜGY: 4

ÉP: 41

Mozgás: 10 folyva
Sebzésbónusz: +4d6

Fegyverek: Zúzás 65%, sebzés sb

Vért: nincs, de (1) a tűz és az áramütés okozta sebzések feleződnek; (2) hagyományos fegyverek (pl.
lőfegyverek) csak 1 ÉP-t sebeznek, akár nyársalnak, akár nem; (3) a shoggoth körönként 2 ÉP-t
regenerálódik
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Mélységlakó pap (0/1d6 ÉPE-pont):

Ezt a hallényt az általa viselt, sápadt aranyból készített, polipcsápokra és homárfarkakra emlékeztető
kar- és bokaperecek különböztetik meg a fajtársaitól. A razzia során ott volt az események sűrűjében,
robusztus, pikkelyes testén szurony döfte és lövedék ütötte hegeket látni.

ERŐ: 15

FIZ: 15

MRT: 15

INT: 14

AKR: 14

ÜGY: 12

ÉP: 15

Mozgás: 8/10 úszva
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Karom 70%, sebzés 1d6+sb

Varázslatok: Kapcsolat Cthulhuval, Cthulhu szorítása, Időjárás befolyásolása

Vért: 1 pontos bőr és pikkely

David MacLeod atya:

A kora negyvenes, öblös hangú férfi szálfatermete, hordómellkasa és lapáttenyerei még a szénfekete
reverenda ellenére is azokat a délceg felföldi harcosokat juttatják az ember eszébe, akik évszázadokon
át gyilkolták az angol betolakodókat. Lángvörös haja rövidre van nyírva, csupasz, barázdált tepsiképén
temérdek szeplő virít. Kusza fogai némiképp ragadozószerűvé teszik a vigyorát, amit meleg, barna
szemei ellensúlyoznak. Paraszti ősei Skye szigetéről érkeztek az Egyesült Államokba, 1846-ban űzte el
őket a klán feje, hogy verejtékes, ínszakasztó munkával megművelt földjeiken drága, kelendő gyapjút
adó juhnyájakat legeltethessen, így a portlandi születésű David jóformán az anyatejjel szívta magába a
republikanizmust. Kilencen voltak testvérek, ezért szülei egyházi pályára szánták. Fiatal papként
MacLeod sokáig a japánok kezén lévő Tajvanon terjesztette az Úr igéjét, így jól ismeri a nyelvet és a
helyi szokásokat. Azért kellett hazautaznia, mert egyre többször rúgta össze a port a mindinkább
erőszakosabbá és önkényesebbé váló császári hatóságokkal. A japán katonák két puskatust is széttörtek
a hátán, mikor megvédett egy tolvaj utcakölyköt. Yarmouth Kaohsziunghoz képest a béke szigete
számára, szabadidejében kirándul, úszik és vadrécékre vadászik. Ilyenkor a Luther névre hallgató,
virgonc ír vízispániel az egyetlen kísérője. Ha mégsem, akkor a paplak udvarán álló diófák termését
ropogtatja, vagy a házvezetőnőjével, Mrs. Sharon Holohannel kártyázik - természetesen dióban. Néha a
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skótok nemzeti italából is le-lecsúszik pár kortynyi, amit Kanadából hozat Keith Granttel, a
mozdonyvezetőként dolgozó unokabátyjával. Barátságos, nagylelkű és világlátott ember benyomását
kelti, a helyi katolikus közösség hamar a szívébe zárta.

ERŐ: 16

FIZ: 15

MRT: 17

INT: 14

MGJ: 9

MŰV: 16

ÉPE: 75

ÉP: 16

AKR: 16

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d6

Fegyverek: 10-es öbű Winchester Model 1901 karos vadászpuska 64%, sebzés 4d6+2/2d6+1/1d8
Ököl 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 84%, Antropológia 45%, Elsősegély 40%, Hitelképesség 60%,
Könyvtárhasználat 68%, Meggyőzés 77%, Nyelvtudás (Japán) 37%, Nyelvtudás (Latin) 65%,
Nyelvtudás (Mandarin) 73%, Történelem 68%, Okkult 67%, Pszichológia 65%, Tájékozódás 49%,
Természet 64%, Úszás 51%

Luella Shimmin:

A panzió tulajdonosa egy hetven körüli, boszorkányszerű, feketébe öltözött özvegyasszony, akinek az
ősei hajóácsok voltak. Arcát egy tekintélyes méretű sasorr uralja, mely cápauszonyként mered ki a
ráncok tengeréből. Szemei aprók és kékek, de még mindig jól lát velük, csak olvasáskor teszi fel a
szemüvegét. Az elrettentő külső ellenére galamblelke van, bár vannak kivételes esetek. Immáron két
éve gyászolja a férjét, Amost, aki tüdőrákban hunyt el, és még mindig elerednek a könnyei, ha
megemlíti. Nyolc gyermekük már évtizedekkel ezelőtt kirepült a családi fészekből, egyikőjük messze,
a napsütéses Kaliforniában találta meg a számításait. Egyetlen társa egy Chester nevű kövér cirmos
macska. Luella ura a spanyol-amerikai háború veteránja volt, a kandalló felett egy háborús trófea, egy
spanyol zászló látható. Emellett megszállottan gyűjtötte a szigeten felbukkanó indián leleteket, és némi
tudás Luellára is ráragadt. Két madárcsonthegyű lándzsa számít a kollekció ékének, amiket legalább
harminc különféle toll díszít. Amos egy szépen faragott, üveges és zárható fegyverszekrényben tartotta
őket, hogy ne sérüljenek meg. Bűvös fegyverek (lásd: Kis Grimoire, Mágikus lándzsa készítése),
képesek megsebezni az olyan szörnyeket, amiknek hétköznapi fegyver nem árthat, és mindig célba
találnak, ha elhajítják őket. Mrs. Shimmin jól főz, egyedül a süteményei hagynak némi kívánnivalót
maguk után. Buzgó baptista - még a templomi kórusban is énekel -, ezért nem tűr meg italozást,
erkölcstelen nőt és káromkodást a házában. A helyi Ku Klux Klán Nőinek (WKKK), a Klán 1923-ban
alapított segédszervezetének is oszlopos tagja, ki akarja szabadítani Amerikát a pápisták karmai közül.
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A néhai Amos is klántag, pontosabban Klabee, vagyis a yarmouth-i klánodú kincstárnoka volt. Feketét
ugyan még sosem látott életében, de őket sem ölelné a kebelére. Ha megtudja, hogy a nyomozók
MacLeod atyával közösködnek, azonnal kipenderíti őket. Alonzót, a szatócsot, aki a Klánt nem
amerikaias dolognak tartja, szintén bojkottálja. Azt már meg sem említi, hogy egy francia-kanadai cédát
vett el, holott a környék legjóképűbb legénye volt annak idején. Szegény John és Charity Learned, biztos
forognak a sírjukban!

ERŐ: 8

FIZ: 12

MRT: 10

INT: 12

MGJ: 7

MŰV: 13

ÉPE: 59

ÉP: 11

AKR: 13

ÜGY: 10

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Pofon 70%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Alkudozás 77%, Antropológia 20%, Hallgatózás 57%, Hitelképesség 45%, Könyvvitel
60%, Meggyőzés 40%, Művészet (Ének) 68%, Pszichológia 67%

Frederick Charles:

Szálkás izmai és szigorú arca a westernfilmek és az olcsó ponyvák vadembereit idézik, de mi sem áll
távolabb a valóságtól, a penobscotok népébe tartozó fiatalember békés természetű, emellett pedig hívő
római katolikus. Gyermekéveit törzse rezervátumán töltötte, Old Town közelében, és hirtelen
felindulásból úgy döntött, hogy tengerésznek áll, ám Portlandbe érve meggondolta magát. Egy illuminált
állapotban lévő trió még meg is támadta az egyik zugkocsmában, de az ott iszogató Alonzo Learned
lenyugtatta a támadókat. Az önzetlen, barátságos ismeretlen Yarmouth-ba hívta és a szárnyai alá vette
a fiatal indiánt. Charles eleinte a ház körül segített neki, mostanság viszont már az egyik
fűrészmalomban dolgozik, ezért a munkások strapabíró ruháit viseli, és még a fekete sörényétől is
megszabadult, miután a munkavezetője figyelmeztette a balesetveszélyre. Majd hülye lesz megskalpolni
saját magát! Fred olyan messze van Őrült Lótól vagy Geronimótól, mint Makó Jeruzsálemtől; ódzkodik
a rengetegektől, sőt, még az állatok oroszlánrészét is csak akkor kedveli, ha azok a serpenyőben vagy a
fazékban rotyognak. Az enyhe dendrofóbiára az a magyarázat, hogy az idősebb indiángyerekek folytonfolyvást a sötét mágiából születő, giwakwáknak - Ithaqua? - nevezett emberevő jégóriásokkal
ijesztgették a kisebbeket. Ha nincs dolga, gyakran látni az óceánparton, ahol kagylókra, a kedvenc
csemegéjére vadászik, miközben nem győzi arrébb hessegetni a szemtelen sirályokat. Charles tud a
néhai Amos Shimmin gyűjteményéről, és emlékszik arra, hogy a nagyapja varázslándzsáknak titulálta
a panzióban megcsodálható fegyverekhez hasonlókat. Öt és fél éve él a városban, tavaly még nős volt,
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egy temperamentumos, az angolt erősen törő cseh bevándorlót vett el, ám Anna egy veszekedést
követően felszállt egy Portlandbe tartó vonatra és azóta sem jött vissza. A csalódott, értetlen férfi
sóbálványként állt a peronon, majd alaposan betintázott. Yarmouth-ban megszerette a sört, amit házilag,
az Anheuser-Busch teljesen legális, magas tápértékű malátakivonatából készít. Elsősorban szoptató
anyáknak, időseknek, csenevész gyermekeknek és gyenge fizikumúaknak ajánlják, ám a sörfőzde
minden hájjal megkent vezetősége pontos instrukciókat adott meg az ital címkéjén, amik tájékoztatják
a fogyasztót, hogy mit nem szabad csinálni az üveg tartalmával, hogy az bódító hatásúvá váljon.

ERŐ: 14

FIZ: 14

MRT: 14

INT: 11

MGJ: 9

MŰV: 7

ÉPE: 43

ÉP: 14

AKR: 10

ÜGY: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 56%, sebzés 1d3+sb
Balta 46%, sebzés 1d6+1+sb

Képzettségek: Alkudozás 40%, Antropológia 18%, Anyanyelv (Abenaki) 40%, Észrevétel 47%,
Lopakodás 40%, Mászás 60%, Nehézgépkezelés 51%, Nyelvtudás (Angol) 50%, Okkult 45%, Rejtőzés
40%, Természet 22%, Úszás 44%

Alonzo Learned:

A városka szatócsa egy vonzó külsejű, ezüstös hajú, szögletes arcú férfi, akinek szemei a téli égbolt
mélabús szürkeségét idézik. Barátságos, önzetlen ember, az utolsó ingét is odaadná a barátainak, ha
kérnék. Vörös-fehér kockás flanelinget és kopott, kék színű farmert visel, oldalán egy ósdi, fémesen
csillogó Colt revolver lóg. Mosolygós, barna, karóvékony nejét Odile-nek hívják, akivel három gyereket
neveltek fel tisztességben. Élete első tizenhárom évét az Oxford megyei Andoverben élte le, míg egy
kolerajárvány miatt délebbre nem költöztek. Atyjának még a családi vegyesboltot is sikerült
újraalapítania. A férfi nyolcéves kora óta járja a vadont, még manapság is előfordul, hogy napokig távol
van. Szenvedélyes vadász, a környék mosómedvéinek legnagyobb ellensége, aminek az az oka, hogy
Jockót, az első kutyáját agyon kellett lőni, mert elkapta tőlük a veszettséget. Baptista, de a katolikus
asszony az élő bizonyíték arra, hogy nem a véresszájú típus, MacLeod atyával és Fred Charlesszal is
baráti viszonyt ápol. A Ku Klux Klánt a maine-i republikánus politikusok egy részéhez hasonlóan
törvényenkívülinek tekinti; az általa tisztelt Percival Proctor Baxter, az állam volt kormányzója is egy
olyan államférfi volt, aki elutasította ezt a galád szervezetet. A boltos a penobscot ifjúval még azt is
megosztotta, hogy kölyökkorában, dermesztő téli éjjeleken többször is hallotta a wendigók üvöltését.
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Vr-uzdushb titkos kultuszáról semmit sem tud, de a családja Earle-ék szomszédja, valahogy érzi, hogy
a senkivel sem közösködő csoport rosszban sántikál. Ugyanakkor viszont ismert egy Jack Stansbury
nevű öreg halászt, aki egy teliholdas éjszakán szemtanúja volt a szekta egyik szertartásának, de ő szőrös
vadembereknek nézte a kultistákat. A múlt télen elhunyt aggastyán még a halálos ágyán is megesküdött
volna arra, hogy az indián regékből ismert lényeket látta az egyik szigeten.

ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 12

MGJ: 15

MŰV: 11

ÉPE: 50

ÉP: 12

AKR: 12

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Krag-Jorgensen puska 89%%, sebzés 2d6+4
.41-es Colt Single Action Army revolver 71%, sebzés 1d10+1
Puskatus 55%, sebzés 1d8+sb
Ököl 55%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Alkudozás 65%, Autóvezetés 30%, Hitelképesség 58%, Könyvvitel 65%, Lovaglás 40%,
Meggyőzés 63%, Nyomolvasás 68%, Okkult 12%, Pszichológia 45%, Tájékozódás 70%, Természet
71%, Úszás 40%, Vezetés (Szekér) 30%

Horace Priemer őrmester:

A Maine-i Országúti Rendőrség őrmestere egy sötét, már őszülőfélben lévő hajú, kék szemű,
szemüveges férfi, akinek egy régi heg van az állán. Hiú ember hírében áll, frissen borotvált, haja
gondosan fésült, olajzöld egyenruhája makulátlanul tiszta. A mogorva, komoly külső egy civilben derűs,
kedves embert takar, aki szereti alaposan megropogtatni az emberek kezét. Pótcselekvésként a jelvényét
szokta birizgálni. A portlandi férfi német származású, ami miatt ’17-ben, a hadbalépéskor indoklás
nélkül lefokozták. A családját is számos atrocitás érte, a dolog egészen odáig fajult, hogy édesapját, a
drezdai születésű szabómestert kirángatták a műhelyéből és forró szurokkal öntötték le, majd tollal
hintették be, mert tudták, hogy a négy fal között az anyanyelvén beszél a nejével és a gyermekeivel. A
családos rendőr a békekötés után úgy döntött, hogy elköltöznek a meggyűlölt Portlandből, ezért átkérette
magát az országúti rendőrséghez és megtanult motort vezetni. Itt jó sora van, egy 1920-as mérgezéses
kettős gyilkosság felderítése után még elő is léptették az elhivatott, éles eszű Priemert, tehát visszakapta
régi rendfokozatát. Művelt apja a kedvenc antik költőjéről nevezte el a legkisebb fiát, akinek szintén az
67

ókori Róma a mindene, sokszor jól-rosszul idézett latin közmondásokkal traktálja a bajtársait és a
polgárokat. Bátyjai a Julius és az Anthony keresztneveket viselik. A férfinak még negyven évesen is
sikerült megőriznie sportos alakját, sokat tesz érte: úszik és kirándul, fiatalabb korában még
baseballozott is. Egy Olive nevű portlandi nőt vett el, akitől két ikerfia és egy lánya született - utóbbi
Yarmouth cafkája, de a szülei erről mit sem tudnak. Priemer nyulakat tart a háza mögötti ólban, húsuk
gyakori vendég a család asztalán. Általában egy 1925-ös, olajzöldben pompázó Harley-Davidson JDvel jár.

ERŐ: 12

FIZ: 13

MRT: 13

INT: 13

MGJ: 11

MŰV: 12

ÉPE: 65

ÉP: 13

AKR: 13

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: .38-as Colt Police Positive revolver 78%, sebzés 1d10
Ököl 61%, sebzés 1d3+sb
Gumibot 60%, sebzés 1d6+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Német) 55%, Autóvezetés 30%, Birkózás 40%, Észrevétel 64%, Hallgatózás
64%, Hajítás 45%, Hitelképesség 40%, Jog 34%, Kitérés 31%, Mechanikus szerelés 41%, Meggyőzés
58%, Nyelvtudás (Angol), Nyelvtudás (Latin) 30%, 56%, Nyomolvasás 70%, Természet 70%,
Történelem 34%, Úszás 45%, Vezetés (Motorkerékpár) 31%

Samuel Batty Jr.:

Mary White és a néhai Samuel Batty fia, aki gyakran Learnedék boltjában lebzsel. Vér szerinti apja egy
öt évvel ezelőtti tavaszon fulladt a Royalba, papírmalombeli munkatársai ugyanis 3 $-ban fogadtak vele,
hogy nem meri átúszni a sebes, megáradt folyót. A kisfiú hét esztendős volt ekkor, anyja pedig már a
következő évben hozzáment egy Harold White nevű halászhoz. Sammy azóta Alonzót tekinti a
pótapjának, akinek nincs ellenére a fiú társasága, mert a jó öreg családi fészek bizony üresnek hat a
fiókák kirepülése után. Elhanyagolt ruházata megtévesztő, a keszeg, szőke fürtű srác viszonylag jól
tanul, szorgalmas, valamint nagyon kíváncsi természetű. Szabadidejében bogarakat gyűjt Alonzóval,
detektívponyvákat olvas - természetesen magánnyomozó lesz, ha felnő, bár nemrég még légiásznak
készült -, a barátaival pedig világháborúsat szokott játszani, puskák, pisztolyok és gránátok helyett
botokkal és tobozokkal. Világos haja miatt Sammy szokott lenni a gyűlölt Kaiser gonosz katonája, még
halandzsanémetül is „megtanult”, tirádáiba időnként egy-egy létező szó is bele szokott keveredni.
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Tavaly egy kedves világháborús veterán még egy német acélsisakkal is megajándékozta őket! A fiú a
kamaszkor küszöbén álldogál, jelenleg Hope Earle-be van belezúgva, mert „óriási dudái” vannak. Egy
márciusi estén, mikor az ablakuk alatt leskelődött, szemtanúja volt annak, hogy a magánakvaló család a
Dobozkapu használatával a Lanes-szigetre teleportált. A félárva fiú szürke szemei csészealjnyira
tágultak a látványtól, aznap alig talált haza. Egyedül a legjobb barátainak: Ernie Gooch-nak és Bobby
Drinkwaternek merte elmesélni, mit látott Earle-éknél, de még ők is kinevették.

ERŐ: 7

FIZ: 11

MRT: 8

INT: 13

MGJ: 12

MŰV: 7

ÉPE: 50

ÉP: 9

AKR: 11

ÜGY: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Biológia 9%, Észrevétel 40%, Hallgatózás 32%, Kitérés 42%, Lopakodás 35%,
Magyarázkodás 31%, Mászás 45%, Nyelvtudás (Német) 2%, Rejtőzés 40%,, Természet 24%, Úszás
36%

Dexter „Dísztárcsa” Nettles:

A napbarnította, verejtékszagú, rozmárbajszú, műveletlen csavargó még nincs negyven, de ezt a sok
szutyoktól nehéz megállapítani. Barna színű, zsíros haja a szemébe lóg, és ránézésre legalább hat
hónapja nem látott borbélyt, foltozott ruhái össze nem illőek, bakancsai koszosak és kitaposottak, a bal
oldali még lyukas is. Kék szemei fáradtságról árulkodnak, pedig ő választotta ezt az életet, mert
világéletében kerülte a munkát. A delaware-i Wilmington és egy tízgyerekes munkáscsalád szülötte a
vándormadarakéhoz hasonló életre vágyott, és másfél évtized alatt sok mindent megélt: pecázott az
Atlanti-óceánban, lábat mosott az Ontario-tóban, WC-nek használta a Central Parkot, itt a piros, hol a
pirost játszott Paul Revere bostoni házának árnyékában, stb. Becenevét arról a dísztárcsáról kapta, amit
az a „négerfenékfekete” Buick hagyott el, ami a new yorki Rochesterben elütötte, majd megállás nélkül
továbbhajtott. Kedves, bölcs figura, aki sok barátra tett szert az úton. Yarmouth-ba is azért jött, hogy
egy cimbora nyomára bukkanjon, akit James „Ginvérű Jim” Prentice-nek hívnak. Az ő beceneve
szerintem nem szorul magyarázatra. Utoljára a portlandi pályaudvar közelében lévő hobótáborban látta
Jimet, aki azt mondta neki, hogy Yarmouth-ban ismer egy önzetlen „szentfazekat”, aki már többször is
meleg ételt és pénzt adott neki.
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ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 13

INT: 13

MGJ: 10

MŰV: 7

ÉPE: 65

ÉP: 13

AKR: 13

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Bunkósbot 66%, sebzés 1d6+sb
Ököl 58%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Alkudozás 75%, Anyanyelv (Angol) 46%, Észrevétel 80%, Hajítás 48%, Hallgatózás
65%, Kitérés 40%, Lopakodás 60%, Magyarázkodás 62%, Mászás 61%, Meggyőzés 50%, Művészet
(Ének) 36%, Rejtőzés 60%, Természet 47%, Ugrás 52%, Úszás 45%

Dr. Clifford „Kip” Strange:

A portlandi születésű férfi egy fogász, aki a
harmincas éveit tapossa. Szemrevaló nejét Alicenek hívják, aki két gyönyörű gyermeket: egy Neal
nevű fiút és egy Beth névre keresztelt lányt szült
neki. Sötét haja rövidre van vágva. Általában
öltönyt visel, a reptéren azonban meleg, bőr
pilótaruhába öltözik. A világháborúban a
hátországban maradt és századosként szolgált egy
dél-karolinai kiképzőtáborban, a hadsereg
fogorvosi hadtestében. Gyermekkora óta az égbe
vágyott, 1915-ben, mikor a Harvardon tanult, a
barátaival egy sárkányrepülőt terveztek, ami
röpképesnek bizonyult. A háború után egy
feleslegessé vált Curtiss JN-4D típusú, kétfedelű oktatógépre tett szert, majd repülőleckéket vett egy
veterán pilótaoktatótól. 1922-ben földeket vásárolt Stroudwater mellett, Portland szélén, és a terület
hamarosan a környék pilótáinak Mekkája lett. 1927-ben az Egyesült Államok Kereskedelmi
Minisztériuma hivatalosan is elismerte és a stroudwateri repülőtér nevet adta neki. Strange doktor
jelenleg két hangár és egy újabb futópálya építését felügyeli.

Thomas Stoddard:
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A barna hajú és szemű, karcsú, negyvenes, feltűnően asszimetrikus arcú özvegyember Portlandben
született és nőtt fel. Ádámcsutkája mellett, baloldalt egy körömnyi anyajegy látható. Életét egy hármas
tragédia árnyékolja be: felesége és szülei a milliók életét követelő spanyolnátha áldozatává váltak. A
férfi két esztendőn keresztül gyászolt, végül azonban összeszedte magát, hiszen az elmúlás az életük
része volt, minden áldott nap a halál tett ételt az asztalra, mert már a nagyapja is temetkezési vállalkozó
volt. Az élet pedig megy tovább. Jelenleg egy jó családból származó, kövérkés nőnek udvarol, aki
feleannyi idős, mint ő. Civilben vagy a szürke, illetve barna öltönyöket, valamint a világos nyakkendőket
részesíti előnyben, vagy pilótaöltözékbe bújik. Jobb zsebében ilyenkor egy finom ginnel teli laposüveg
lapul, míg a nyakában egy szerencsehozó talizmán himbálózik: egy ezüstláncon lógó nyúlláb. Hosszabb
utakra két-három sült babos és mogyoróvajas-lekváros szendvicset is csomagol. A hőlégballonok a
kedvenc írója, H. G. Wells Háború a levegőben című regényének - amiben a németek és az „ázsiaiak”
a levegőből támadják meg az Egyesült Államokat - olvasása óta érdeklik. Stoddard valóságos prófétának
tekinti a termékeny angol írót, mert az megjósolta a világháború kiterjedt, sokrétű légi hadviselését.
Hőlégballonja négyszemélyes és az Aquila nevet viseli. MacLeod atyát régről ismeri, mivel a családi
vállalat római katolikus temetéseket is lebonyolít, a két férfi viszonya baráti. Thomas a bátyjával és
annak szeretteivel él, a tágas szülői házban kényelmesen elférnek. Az érzékenyebb lelkű Archibald
Stoddard a pedagógusi pályát választotta, angol nyelvet és irodalmat tanít.

ERŐ: 11

FIZ: 12

MRT: 12

INT: 13

MGJ: 9

MŰV: 13

ÉPE: 50

ÉP: 12

AKR: 12

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Alkudozás 50%, Biológia 54%, Észrevétel 46%, Hitelképesség 52%, Kémia 34%,
Könyvvitel 61%, Meggyőzés 58%, Nyelvtudás (Latin) 30%, Pszichológia 45%, Tájékozódás repülőről
47%, Vezetés (Hőlégballon) 57%

Russell Thornhill Coppock:

Egy szőkésbarna, sötét szemű, turcsi orrú, holdvilágképű portlandi, aki a századfordulón született.
Felsőajka felett halovány, gondosan ápolt bajusz húzódik. Egy gazdag ingatlanbefektető második fia,
aki a világháború során pilótakiképzést kapott, de már nem került ki a frontra. Még mindig nem sikerült
teljesen felnőnie, továbbra is az aranyifjak gondtalan életét éli: bokszol, utazik, Bostonba jár mulatni,
kocsikázik és repül. A stroudwateri reptéren szinte mindig pilótaruhában feszít, egy jó kubai Romeo y
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Julieta szivarral a szájában utasítgatja a szerelőket. Nem rossz ember, csupán arrogáns. Hófehér, kanadai
építésű, kétüléses Curtiss JN-4-esének oldalára egy égkék, szerencsehozó szvasztika van festve.
Gépkocsija, egy ’28-as Ford A-modell is fehér színben ragyog. Ha holmi szörnyetegekről mesélnek
neki, először eltátja a száját, de aztán kiböki, hogy 1924 őszén, szürkületkor egy ló nagyságú, félig rovar,
félig denevér istenkáromlást látott az égen, Lebanon városa felett. Iszonyatosan gyors volt, de azt ki
tudta venni, hogy egy szőke nő lovagolt a hátán. Hosszú percekre elveszítette az eszméletét, majdnem
le is zuhant.

ERŐ: 12

FIZ: 12

MRT: 11

INT: 12

MGJ: 9

MŰV: 12

ÉPE: 54

ÉP: 12

AKR: 12

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 66%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Autóvezetés 50%, Cthulhu-mítosz 5%, Ejtőernyőzés 37%, Észrevétel 50%, Géppuska
42%, Hitelképesség 67%, Kitérés 46%, Könyvvitel 34%, Magyarázkodás 67%, Művészet (Tánc) 65%,
Pisztoly 61%, Tájékozódás repülőről 55%, Vezetés (Repülőgép) 46%

Joseph Earle:

Yarmouth mérlegjavítója egy átlagos növésű, sötétbarna hajú, magas homlokú férfi, aki a negyvenes
éveit tapossa. Már tokásodik és kisebb pocakot eresztett, tartása a foglalkozása miatt görnyedt. Zöld
szemei hűvösséget sugároznak, szemöldöke sűrű és világosabb, mint a haja. Érces, dörmögő hangján
nyomot hagyott a napi négy doboz mezítlábas Chesterfield. Legjellemzőbb ruhadarabja egy viseltes
bőrkötény, inge piszkossárga, nadrágja barna posztó. Ezüstből készült, varázslatos kése mindig nála van,
+30%-kal növeli a dimenzióvándort megidéző varázsige sikerének esélyét. Általában a pici, zsúfolt,
fojtó levegőjű műhelyében tartózkodik. A mestersége jó megélhetést biztosít neki és családjának, a
környező településekről, farmokról is hozzá járnak. Famíliája nemzedékek óta szolgálja az embernek
nem való hatalmakat, ő maga pedig rettenetes erőknek parancsol, a kultusz tagjai tiszteletet és félelmet
éreznek iránta, mert szűkmarkúan méri a dicséretet. A városlakók zöme bogaras, magánakvaló alaknak
tartja, ám a munkájára nincs panasz, így különösebben nem foglalkoznak vele. Régebben a helyi KKK
olykor szót emelt Earle-ék ellen, mert istentelenek és templomkerülők, de komolyabb összetűzésre azért
nem került sor, mert a rókalelkű szektavezér egy dimenzivándort küldött a helyi Klán feje: Raymond
Humphrey után, aki nyomtalanul eltűnt a síkok közt. Az új Magasztos Küklopsz és követői azóta is a
pápistákat gyanúsítják a tanácstag félreállításával. Harminc körüli, csinos feleségét Hope-nak hívják,
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fiuk neve Lucas, aki - érthető okokból - magántanuló. A kamaszfiú négy nappal a nyomozók érkezése
előtt szökött el otthonról, de a házaspár mintha tudomást sem venne erről.

ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 16

MGJ: 12

MŰV: 13

ÉPE: 0

ÉP: 12

AKR: 19

ÜGY: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ezüst kés 96%, sebzés 1d4+sb
Ököl 51%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 65%, Hitelképesség 34%, Kitérés 55%, Mechanikus szerelés 76%,
Művészet (Pánsíp) 78%, Pszichológia 80%

Varázslatok: Kapcsolat Vr-uzdushbbal, Vr-uzdushb hívása, Dimenzióvándor idézése/béklyózása,
Dobozkapuk, Külső Istenek szolgájának idézése/béklyózása, Vúr Jel, Erőcsapolás, Mágikus kés
készítése, Mágikus pánsíp készítése, A vérkötelék szellemereje, Azathoth félelem-átka, Yog-Sothoth
ökle, Másvilági utazás, Fényfojtás, Fonnyasztás, Oltalom a húsnak

Roger Earle:

Arcra Joseph kiköpött mása, hiszen egypetéjű ikrekről van szó, ugyanakkor viszont keménykötésűbb a
mérlegjavítónál. Szülőhelyükön: a közeli Cousins Island nevű településrészen él a családjával, ami
közigazgatásilag Yarmouth-hoz tartozik, és mivel halászattal keresi a napi betevőt, nagyrészt a
foglalkozására jellemző meleg gyapjúruhákat hordja. Öltözékét az elmaradhatatlan vízhatlan, olajszagú,
feketésbarna esőkabát és kalap egészítik ki, nyakában egy régi gukker csüng. A csizmájában lévő,
dimenzióvándorok megidézéséhez szükséges kés szintén a hold féméből készült, de nem mágikus.
Szintén dohányos, de az ő száját egy megsárgult tajtékpipa húzza félre. Előfordul, hogy felébred benne
az irigység ördöge, de a lelke mélyén tudja, hogy Joseph hatalmasabb varázsló és jobb vezető. Ütöttkopott gőzhajójának a Madge nevet adta, amelynek kajütjében 1d3 üveg Canadian Clubot dugdos.
Edwinnel és Daniellel, a két nyomasztó viselkedésű fiával halászik, akiknek lassan nősülniük kellene.

ERŐ: 14

FIZ: 15

MRT: 11

INT: 15
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AKR: 17

ÜGY: 13

MGJ: 12

MŰV: 11

ÉPE: 0

ÉP: 13

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Szigonypuska 87%, sebzés 1d6+2
Vágóhorog 82%, sebzés 1d4+sb
Jelzőpisztoly 61%, sebzés 1d10+1d3 égés
Ököl 59%, sebzés 1d3+sb
Ezüst kés 45%, sebzés 1d4+sb

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 53%, Kitérés 45%, Mechanikus szerelés 68%, Nyelvtudás (Francia)
16%, Tájékozódás 60%, Természet 40%, Vezetés (Hajózás) 60%

Varázslatok: Kapcsolat Vr-uzdushbbal, Vr-uzdushb hívása, Vúr Jel, Dimenzióvándor
idézése/béklyózása, Erőcsapolás, Azathoth félelem-átka, Yog-Sothoth ökle, Fonnyasztás, Oltalom a
húsnak

Hope Earle:

Joseph barna kontyos, fitos orrú, magas homlokú, harmincas felesége Timothy és Etta Smith, egy favágó
és egy háztartásbeli két gyerekének fiatalabbika, aki a szektában nőtt fel. Az ilyen nőkre szokták
használni a bögyös galamb jelzőt és, bár kicsit nyúzottnak tűnik, sok férfi megfordul utána, ha az utcára
lép. Kerek, barna szemei és sűrű szempillái vannak, látványuk sokakat megigéz, de Hope a halvérűség
mintaszobra. Svédebb a svédeknél, ha úgy tetszik. Ráadásul egy pszichopata dúvad is rejlik a mutatós
külső mögött! Csirkevágás után az agyondédelgetett baltája pengéjét szokta nyalogatni, és férjétől még
azt is kikönyörögte, hogy ő végezhessen az oltárra helyezett áldozatokkal. Csitrikorában erőszakot tett
rajta a gyülekezet egyik tagja, két hónappal később azonban kegyetlen bosszút állt a férfin, feldarabolta,
majd apja sertései elé vetette a testrészeit. A kultusz akkori főpapja, Daniel Earle nem büntette meg,
noha a liliomtipró az unokaöccse volt, hanem elismeréssel adózott a hideg fejjel gondolkodó Hope-nak.
A yarmouth-iak sajnálják az asszonyt, mert Luke világra hozatala után két alkalommal is halott gyereket
szült, a rettenetes igazság azonban az, hogy a kisdedek Vr-uzdushb vértől szennyes kőoltárán végezték.
Egy sötétkék, fehér virágos ruhát és kopott bőrcipőket visel.
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ERŐ: 11

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 13

MGJ: 13

MŰV: 10

ÉPE: 0

ÉP: 12

AKR: 14

ÜGY: 12

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Balta 70%, sebzés 1d6+1+sb
12-es öbű duplacsövű vadászpuska 66%, sebzés 4d6:2d6/1d6

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 42%, Kitérés 55%

Varázslatok: Dobozkapuk, Yog-Sothoth ökle

Lucas Earle:

Luke, a szektavezér egyetlen gyermeke egy sötétbarna üstökű, őzszemű, vékonydongájú serdülő, akinek
magas homlokát gyulladt pattanások csúfítják el. Szókincse és értelmi szintje messze elmaradnak a
korosztályához tartozó fiatalokétól. Szemei mély, kifejezéstelen üregek, kerek arca pedig merev, mint a
holtaké, mert jóformán még járni sem tudott, mikor már kegyetlen szertartásokon kellett részt vennie.
Magányos életet élt, a yarmouth-i gyerekek mindig is elkerülték. Szabadidejében rendszeresen kisebb
állatokkal fajtalankodik, amiket előtte vagy utána le is mészárol, de még senki sem tudta rajtakapni.
Gyakran megesik, hogy vérüket Hires gyökérsörrel, a kedvenc italával keverve fogyasztja. Pici
gyermekkora óta pokol az élete, mert Joseph Earle időnként egy gyalázatos varázsigével fokozza a
szellemi képességeit, melynek a vérfertőzés kiemelkedően fontos komponense. Luke nemrég
megelégelte ezt és megszökött. Hol az elhagyott papírmalom épületében, hol MacLeod atya
leskunyhójában húzza meg magát. A csúzlija, a bicskája és egy Photoplay című, képes filmmagazin van
nála, amire onanizálni szokott. Zoth-Ommog szobrára véletlenül akadt rá, mikor használható holmikat
keresett a paplakban, de mikor megérintette, látomása támadt, és most szentül meg van győződve arról,
hogy a szörnyeteg még Vr-uzdushbot is el tudja pusztítani.

ERŐ: 9

FIZ: 12

MRT: 10

INT: 12

MGJ: 11

MŰV: 6

ÉPE: 13

ÉP: 11
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AKR: 11

ÜGY: 16

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Zsebkés 56%, sebzés 1d3+sb
Csúzli 55%, sebzés 1d2-1
Ököl 53%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 32%, Cthulhu-mítosz 17%, Kitérés 35%, Lopakodás 60%, Mászás
55%, Rejtőzés 60%, Ugrás 35%

Morley Smith járőr:

A Maine-i Országúti Rendőrség tagja a kultusz egyik fontosabb embere. A harmincas, szőke, vaskos
állú, napbarnította bőrű agglegény Joseph Earle sógora. Félelmetes arcát tekintélyes méretű, kilapított
orra uralja, barna szemei pedig szinte elvesznek az elburjánzott szemöldök alatt. Egy Philadelphiában
sodort Bayuk szivar szokott a húsos ajkú szájában füstölögni, zöld uniformisa erős dohányszagot áraszt.
Mély hangja, elnyújtott jenki hanglejtése alapján elsőre azt szűri le az ember, hogy nem sok esze van.
Lassú, ügyetlen és tohonya ember, cserébe viszont erős. Smith rendőr létére rossz céllövő, a közelharcot
sokkal jobban szereti. Egy 1925-ös Harley-Davidson JD-t vezet, melynek színe megegyezik az
egyeruhájáéval. Dobozkapuja egy egyszerű láda, amit a fáskamrában tart.

ERŐ: 14

FIZ: 14

MRT: 14

INT: 11

MGJ: 9

MŰV: 10

ÉPE: 0

ÉP: 14

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1d4

Fegyverek: Ököl 80%, sebzés 1d3+sb
Gumibot 80%, sebzés 1d6+sb
Fejelés 60%, sebzés 1d4+db
Elhajított revolver 60%, sebzés 1d4
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AKR: 11

ÜGY: 7

.38-as Colt Police Positive revolver 39%, sebzés 1d10

Képzettségek: Birkózás 50%, Cthulhu-mítosz 30%, Észrevétel 50%, Hajítás 60%, Hallgatózás 30%, Jog
25%, Kitérés 40%, Meggyőzés 35%, Nyomolvasás 55%, Vezetés (Motorkerékpár) 30%

Sean Tobin:

A galambősz, nikotintól sárga szakállú, inas Séan Tóibín még „odaát”, Droichead an Chláirín, azaz
Clarinbridge falujában, egy Galway nevű kikötővárostól délre található, partmenti településen született.
Ír akcentusa még most is igen markáns, eleinte nem is érteni, mit mond. Foglalkozását tekintve halász,
aki már maga sem tudja, hogy négy vagy öt évtizedet töltött-e a tengeren, napsütéssel, esővel, széllel és
hullámokkal dacolva. A halász csuparánc, vörös arcában vízkék szemek világítanak, a jobb alatt és a bal
orrcimpája mellett csúnya rákos fekélyek láthatók. Felesége, Virginia helyi születésű volt, tehát
tulajdonképpen beházasodott Vr-uzdushb szektájába. Az asszonyt 1924 tavaszán veszítette el egy
háztűzben, ezért a Hibernia nevű gőzhajóján él, egy viseltes függőágyban tér nyugovóra. Dobozkapuja
egy szúrágta tengerészláda, ami az ágy alatt található. A tébolyodott kultista tehetséges muzsikus,
gyakorta mondogatja, hogy halála pillanatában felemelkedik majd és a Külső Istenek Szolgáinak
egyikévé alakul, hogy Azathoth udvarában fújja a talpalávalót az isteneknek. A néhai „Ginvérű Jim”
Pentrice ócska szájharmonikája is nála van, időnként játszik rajta - egyelőre nagyon ügyetlenül.
„Dísztárcsa” Nettles azonban ezer közül is felismeri. Vízhatlan ruházata orrfacsaró olajszagot áraszt,
ami nem csak a kajütjébe, hanem még a rozzant, csokoládébarna színű Ford teherautójának
vezetőfülkéjébe is beette magát. Szeret italozni, mindig van 1d2 palack Corby’s a hajóján. Tobin
fekhelyétől karnyújtásnyira egy ezüst penge van a deszkába vágva, amivel nem csak egy támadó
gyomrát döfheti keresztül, hanem egy dimenzióvándort is előszólíthat a síkok közül. Egetverően büdös
cigarettáit újságpapírból sodorja.

ERŐ: 13

FIZ: 12

MRT: 10

INT: 12

MGJ: 10

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: Ököl 65%, sebzés 1d3+sb
Ezüst kés 65%, sebzés 1d4+sb
Vágóhorog 65%, sebzés 1d4+sb
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AKR: 12

ÜGY: 11

Képzettségek: Anyanyelv (Ír) 47%, Autóvezetés 34%, Cthulhu-mítosz 33%, Kitérés 40%, Művészet (Ír
furulya) 50%, Nyelvtudás (Angol) 50%, Tájékozódás 65%, Természet 40%, Vezetés (Hajózás) 67%

Varázslatok: Dimenzióvándor idézése/béklyózása, Yog-Sothoth ökle

Vr-uzdushb hívei:

Tizenketten vannak, első pillantásra két-három család alkotja a gyülekezetet. Általában fegyvertelenek,
de annyira fanatikusak, hogy még akkor is rátámadnak egy állig felfegyverzett emberre, ha a harc során
csupán a tíz körmükre hagyatkozhatnak.

ERŐ: 13

FIZ: 13

MRT: 11

INT: 11

MGJ: 11

MŰV: 8

ÉPE: 0

ÉP: 12

AKR: 11

ÜGY: 11

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: 0

Fegyverek: .30-as Remington Rolling Block puska 60%, sebzés 2d6+3
12-es öbű Remington duplacsövű vadászpuska 60%, sebzés 4d6/2d6/1d6
Vágóhorog 60%, sebzés 1d4+sb
Ököl 60%, sebzés 1d3+sb
Zsebkés 60%, sebzés 1d3+sb

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 30%, Kitérés 30%

A Külső Istenek szolgája (1/1d10 ÉPE-pont):

Egy kicsit a mélységlakókra hasonlító, de sokkal magasabb és testesebb, amorf szörnyeteg, Azathoth, a
vak és idióta Démonszultán kakofonikus udvarából. Idomtalan, deformált, agyaras málészájú
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varangyfeje van, rücskös, nyálkás kültakarójú teste azonban egy polipéra emlékeztet, csak jóval több
tapadókorongos csáppal rendelkezik. Még a helyét is úgy változtatja, mint egy szárazföldre tévedt
lábasfejű. Szinte állandóan egy obszcén csontfurulyát fúj, aminek panaszos, hajmeresztő hangja
messzire visszhangzik az éjben.

ERŐ: 21

FIZ: 17

MRT: 21

INT: 18

AKR: 19

ÜGY: 17

ÉP: 19

Mozgás: 7
Sebzésbónusz: +2d6

Fegyverek: Csáp 45%, sebzés sbx2 (2d6 támad egyszerre, a sebzés legalább 1d6)

Varázslatok: Fonnyasztás, Dimenzióvándor idézése/béklyózása, Byakhee idézése/béklyózása,
Fényfojtás, Mesmerizálás, Tudatzúzás, Végtagfonnyasztás

Vért: nincs, de hagyományos fegyverek nem sebzik, a varázslatok és varázsfegyverek sebzése ellenben
normális, holtáig minden körben 3 ÉP-t regenerál

Első dimenzióvándor (0/1d10 ÉPE-pont):

Majd földig lógó karú, rémálomba illő, nyakigláb borzadály, ami leginkább egy esetlenül mozgó,
pokolszülte majomra emlékezteti a szerencsétlen áldozatot. Gyűrött bőre nyershússzínben pompázik.
Szemei szénfeketék és mintha összetettek lennének. Egyszerre támadhat mindkét mancsával,
ugyanazzal az ÜGY-értékkel.

ERŐ: 23

FIZ: 20

MRT: 28

INT: 10
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AKR: 12

ÜGY: 9

ÉP: 24

Mozgás: 7
Sebzésbónusz: +2d6

Fegyverek: Karom 45%, sebzés 1d8+sb

Varázslatok: Mentális uralom, Yog-Sothoth ökle

Vért: 3 pontos, vastag irha

Második dimenzióvándor (0/1d10 ÉPE-pont):

ERŐ: 17

FIZ: 16

MRT: 18

INT: 11

AKR: 7

ÜGY: 13

AKR: 9

ÜGY: 11

ÉP: 17

Mozgás: 7
Sebzésbónusz: +1d6

Fegyverek: Karom 65%, sebzés 1d8+sb

Vért: 3 pontos, vastag irha

Harmadik dimenzióvándor (0/1d10 ÉPE-pont):

ERŐ: 18

FIZ: 18

MRT: 19

INT: 7

ÉP: 18
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Mozgás: 7
Sebzésbónusz: +1d6

Fegyverek: Karom 50%, sebzés 1d8+sb

Vért: 3 pontos, vastag irha

Vr-uzdushb (1/1d20 ÉPE-pont):

Elefántnyi, sűrű és fekete szőr borította iszonyat, ami Azathoth, a Fortyogó Nukleáris Káosz körül ropja
eszeveszett táncát. Hosszú, szauropodaszerű nyaka a kolosszális, púpos hát közepéből mered az ég felé,
végén egy ingolaszerű, hatalmas agyarakkal teli száj kaffog. Szemei nincsenek, de prédáját még
látószervek nélkül is képes érzékelni. Vr-uzdushb a smaragdzölden lángoló Tulzschához hasonlóan a
kevés értelmes Kisebb Külső Isten egyike.

ERŐ: 59

FIZ: 81

MRT: 65

INT: 15

AKR: 86

ÉP: 73

Mozgás: 4
Sebzésbónusz: +7d6

Fegyverek: Harapás 60%, sebzés sb

Varázslatok: a szabálykönyv összes varázslata

Vért: 10 pontos bunda és bőr, ha elfogy az ÉP-je, távozni kényszerül

Zoth-Ommog (1d6/1d20 ÉPE-pont):
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ÜGY: 6

Kúp alakú teste van, hatalmas feje a húsevő ősgyíkokéra emlékezteti az embert. A fejből vastag,
kígyószerű csápok tömege nő. A nyak aljából négy vastag, tengeri csillagkarra emlékeztető tapogató
indul ki, egy-egy a test mindegyik oldalán.

ERŐ: 40

FIZ: 120

MRT: 60

INT: 20

AKR: 35

ÜGY: 12

ÉP: 90

Mozgás: 50
Sebzésbónusz: +5d6

Fegyverek: Csáp 90%, sebzés Megragadás - a következő körben
csontropogtató szorítás (5d6 pont sebzés)
Harapás 90%, sebzés 1d6+3

Varázslatok: valamennyi Hívás és Kapcsolat varászlat, plusz amit a mesélő gondol

Vért: 10 pontos vastag irha és zsír, körönként 3 ÉP-t regenerál
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Segédletek:

Időrend:

1929. május 2.

A kaland kezdete.

1929. május 11.

A Kungsholm indulása.

1929. május 21.

A Kungsholm befut Göteborgba.

1929. május 29.

A hazaút kezdete.

1929. június 3.

„Dísztárcsa” Nettles utoljára látja barátját, „Ginvérű Jimet”.

1929. június 4.

Edward Pickman Derby rendőröket hív Ezra Hartley tiszteletesre

1929. június 5.

Az Arkhami Hírmondó cikket közöl a Crowninshield-kúriánál feltűnt
csavargóról.

1929. június 6.

Hamish Armstrong partra lép Innsmouth-nál.

1929. június 7.

„Ginvérű Jimet” feláldozzák Vr-uzdushbnak.

1929. június 8.

Armstrong meggyilkoltatja az LV-69 legénységét.

1929. június 9.

A Gripsholm megérkezik New Yorkba.

1929. június 11.

Az Arkhami Hírmondó tudósít az eltűnt világítóhajóról.
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A Kungsholm keresztmetszete:
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Képek a Kungsholm belsejéről:
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A stigbergeti pinceszentély alaprajza:

Tíz svéd név, hogy ne Svennek és Helgának hívjanak mindenkit:

Férfi: Arvid, Göran, Ove, Filip, Bertil, Folke, Kristofer, Carl, Edvard, Axel
Női: Agneta, Britta, Signe, Eva, Astrid, Elin, Maria, Linnéa, Emma, Ingrid
Családnevek: Lindgren, Almqvist, Persson, Runesson, Selander, Gröndahl, Tegnér, Fagerlund,
Rönström, Järnberg
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Veszedelmes csavargó a városban (az Arkhami Hírmondó 1929. június 5-i, szerdai cikke):

A tegnapi napon, a kora délutáni órákban egy veszedelmesnek tűnő csavargó tűnt fel az Arkham keleti
részén található Crowninshield-kúria ajtajában. Az indulatos, rendezetlen ruhájú férfi olyannyira
fenyegetően viselkedett, hogy a ház ura: Edward Pickman Derby, az ismert költő kénytelen volt
bezárkózni és felhívni a rendőrséget, miközben az idegen az ajtón dörömbölt. A hatóságok egy idős,
fehér hajú, kopaszodó, köpcös, fehér férfit keresnek, akinek Derby állítása szerint az előreugró szeme
volt a legszembetűnőbb ismertetőjele. Az ügyben nyomozó arkhami rendőrség számít a lakosság
együttműködésére. Az ismeretlen férfi a továbbiakban veszélyesnek minősül, előfordulhat, hogy
fegyver is van nála. A helyi elmegyógyintézet cáfolta, hogy egy ápoltjuk szökött volna meg.

Eltűnt egy világítóhajó Innsmouth partjainál (az Arkhami Hírmondó 1929. június 10-i, hétfői
cikke):

A Világítótorony Szolgálat bejelentette, hogy az LV-69 azonosítójú világítóhajójának nyoma veszett az
Innsmouth környéki alattomos vizeken, ahol a télen az állam történetének talán legnagyobb szesztilalmi
razziája zajlott. A személyzet hét eltűnt tagjának nevei: Tazewell Young hajómester, Louis Martin
elsőtiszt, John Jarvis másodtiszt, Robert Wimbish mérnök, Shane Cody, Carl Grodotzki és John
Hardaway. A Parti Őrség egyik járőrhajója a helyszínen van, de még nem tudni, hogy miféle tragédia
történt.

A R’lyehi Szöveg Zoth-Ommogról szóló bekezdése:

Nem utolsósorban dicsőség a sárkányfejű Zoth-Ommognak, a Nagy Cthulhu legfiatalabb fiának! Ia! Ő,
bár szörnyű atyjához hasonlatos módon R’lyeh őrjítő, holt városában lakozik az tenger hideg és sötét
fenekén, eljő, ha hívei buzgó imádságba fognak faragott képmása előtt. Roppant csillagkarjai pusztulást
hoznak mindazokra, kik útját merészelik állni. Ia Zoth-Ommog!
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A Casco-öböl térképe:

Yarmouth térképe:

1. a Szent Szív római katolikus templom és a paplak, 2. Luella Shimmin panziója, 3. Alonzo Learned
szatócsboltja, 4. az elhagyott papírmalom, 5. Earle-ék háza, 6. Learnedék háza, 7. MacLeod atya
leskunyhója, 8. Sean Tobin lakóhajója
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