
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Írta: Tantos András



 

Helyszínek: Arkham, Leominster, Waltham, Massachusetts állam, Amerikai Egyesült Államok 

Időpont: 1958. július 22. (kedd) 

 

Hatalmas köszönettel tartozom Kis „Khuriboow” Ferencnek, aki a modul végén található 1950-es 

évekbeli karakterlapot tervezte, valamint Axel Ragaennek, Adlai Fuller verséért. 

 

Megjegyzés: ez a kezdő és haladó csapatnak is lemesélhető történet a Compact Arkham Unveiled 

segítségével készült, de a kiegészítő nélkül is le lehet játszani. A világhálón számos művészi kivitelezésű 

Arkham térkép érhető el, ám az alapszabálykönyvé is megfelel. Azt is fontos megemlíteni, hogy ez a 

kaland a fiatalabb, vagy legalábbis nyitottabb karaktereknek íródott, egy nyugalmazott ezredesről, egy 

régészprofesszorról vagy egy baptista lelkészről nehezen tudom elképzelni, hogy szívesen időzne a 

beatnemzedék tagjai közt. Az ódon Arkhami Elmegyógyintézet kurta leírása az Adventures in Arkham 

Country című modulgyűjtemény egyik kalandjából van, aminek With Malice Aforethought a címe. 

Végezetül: bár az Atomic-Age Cthulhu sokkal inkább modulgyűjtemény, mint kiegészítő, a lentieknél 

azért mégis bővebb betekintést nyújt az ötvenes évek életébe, mindemellett még kilenc darab, a korra 

jellemző foglalkozást is tartalmaz, az atomfizikustól a nácivadászon át egészen a lemezlovasig. 

 

Az ötvenes évek: 

 

 1958-at írunk, az Amerikai Egyesült Államok a II. világháború befejeztével szuperhatalommá vált. A 

halottak megsirattattak, az optimista élők szeme előtt azonban már a fényes jövő lebegett; az 

országrésznyi hadszíntereken még gőzerővel folyt a romeltakarítás és az újjáépítés, mikor a demokrácia 

fellegvára már egy új aranykorba lépett, mely eleddig még soha nem tapasztalt gazdagságot hozott 

milliók számára. Gyönyörű családi házakból álló kertvárosok nőttek ki a semmiből, autók milliói 

találtak gazdára, a háziasszonyok munkája egyre könnyebbé vált, a pénztárcák hasasabbak lettek, és 

egyre több tévéantenna jelent meg a tetőkön, a zsibongó gyerekhadak legnagyobb örömére. A képernyőn 

pedig új hősök és gonosztevők kezdték el felváltani a régieket: cowboyok, banditák, indiánok, vámpírok 

és farkasemberek helyett szuperhősök, magánnyomozók, pilóták, épeszű és őrült tudósok, gengszterek 

és inhumán, sokszor a jeges űr mélységeiből érkező szörnyetegek. 

 Ám ahol napsütés van, ott árnyéknak is kell lennie. Egy régi-új ellenfél is színre lépett a Föld 

sakktábláján, melyhez képest minden eddigi eltörpülni látszik. Zászlaja tűzvörös, ökle acél, éles 

szuronya fenyegetően csillog, sziréndala halálos. Istenfélők az istentelenek ellen. Az 1950-53-as koreai 

vérontás megmutatta, hogy a kommunista blokk katonai erejét nem szabad alábecsülni, valamint hogy 

a hidegháború nagyon is forróvá válhat, ezért soha nem látott nukleáris fegyverkezési verseny zajlik, 

amibe még az egykori közös ellenséget, a nácikat is bevonják. Tehát az ötvenes évek világa egy gigászi 

puskaporos hordóra is hajaz, a Szputnyik-1 tavalyi fellövése pedig csak olaj volt a tűzre, és sok felelős 

apa kezd családi atombunkerek építésébe. Amerika népe azonban bízik a D-napot levezénylő Dwight 

Eisenhower elnökben, aki szó szerint kivívta a szabad világ minden országának tiszteletét és elismerését. 

 A fentebb említett árnyék mindent beborít. Az alsó osztály helyzete még mindig számos kívánnivalót 

hagy maga után, a feketéké pedig egyenesen tarthatatlan; a lincselések ugyan csak a déli államokban 



 

gyakoriak, de a diszkrimináció Amerika többi részén is a mindennapi élet, a kegyetlen valóság része. 

Az elképesztő méreteket öltő kémháború miatt nyugtalan állam tűzzel-vassal irtja a vélt és valós 

kommunista elemeket, karrierek százai törnek derékba. Emellett irdatlan nyomás nehezedik a 

tizenévesekre, oktatófilmek tucatjai próbálják arra nevelni őket, hogy mielőbb a társadalom hasznos 

tagjaivá váljanak. A felnőttek által gyűlölt, rontó hatásúnak tartott rock and roll ugyan elképesztő 

népszerűségre tesz szert, de sok kamasz és ifjú kevésnek találja a lázadás ezen formáját. Fiatalok 

százezrei kallódnak, menekülnek a hedonizmusba, nyúlnak kábítószerekhez. Egy részük a bűn útjára 

lép, fiatalkorú bűnözővé válik; Charles Starkweather és Caril Ann Fugate, a gyilkos párocska esete 

bizonyítja, hogy igazi szörnyetegek is akadnak a soraik közt. Egy másik, általában a nagyvárosokban 

fellelhető csoport viszont homlokegyenest ellentétes módon éli meg ezt a levertséget, kiégettséget: ki 

akarja írni magából, bele akarja üvölteni a rideg, konformista, fekete-fehérben gondolkodó, magát 

túlságosan tökéletesnek mutató társadalom fülébe, beszakítva annak dobhártyáját. Alkohollal, 

kábítószerekkel akarja kimosni, kifüstölni a saját agyvelejéből, mert az átlagember Amerikájának 

teketória nélkül hátat kell fordítani, ugyanis felszínes és hamis. Egyszerűen ki kell lépni a társadalomból, 

el kell utasítani annak materializmusát. Ezek az egzisztencialisták azok, akiket beatnemzedéknek, 

bohémeknek és beatnikeknek nevez és erkölcstelen, érthetetlen szlenget beszélő, közönséges, 

négerekkel, pogány vallásokkal és szabadságellenes, kommunista eszmékkel kacérkodó lumpoknak tart 

nem csak a közvélemény, de még Jack Kerouac, az ikonjaik egyike is, aki szerint 1950-es esztendőt 

követően a generáció minden tagja vagy börtönben, vagy őrültek házában végezte, vagy néma 

konformizmusra lett kényszerítve. Ennek ellenére sok fiatal akad, aki felnéz rájuk, vagánynak tartja 

mindazt, amit képviselnek. 

Megjegyzés: az amerikaiaknak ugyan közmondásos ez az idilli évtized, de mi, magyarok, akik a 

vasfüggöny másik oldalán rekedve építhettük a szocializmust, nem ismerjük annyira. Ugyanakkor öröm 

az ürömben, hogy nem csak a Grease-re kell támaszkodnunk, a YouTube-ra rengeteg 1950-es évekbeli, 

közkincsnek számító krimi, dráma, sci-fi, vígjáték és rémfilm lett feltöltve, amik bepillantást engednek 

a II. világháború utáni Amerika életébe. Beatnik témában az 1959-es Bucket of Blood című fekete 

komédiát ajánlom, amiben Dick Miller játszik. A Szörnyecskékből és a Terminátorból lehet ismerős 

számunkra. A jövő nemzedékének készített oktatófilmeket is találni az oldalon, amik a higiéniáról, a 

levélírásról, a serdülésről, a spórolásról, a szabadidő megfelelő kihasználásáról, az ékesszólásról, az 

udvarlásról, az iskolai magatartásról vagy a tökéletes szendvics elkészítésről is szólhatnak. A Coronet 

stúdió volt az ilyen rövidfilmek készítésének éllovasa. 

 

Mesélői háttér: 

 

 Arkham legfelkapottabb szórakozóhelye a Milanese, ami még az új autósmozival is fel tudja venni a 

versenyt. Ez a kis kávéház a város egyik lepusztultabb részén található, nagyrészt fiatal egyetemisták, 

entellektüelek és pszeudoértelmiségiek gyűlnek össze falai közt, hogy a dohány- és a marihuánafüst 

függönye mögött, teli pohárral a kézben elmélkedjenek a világ dolgairól, zenélgessenek, valamint 

verseket szavaljanak, a műértő közönség bólogatásától, csettintgetésétől kísérve. Az átlagember persze 

naplopók gyülekezőhelyének tartja ezt a bohém alakok által frekventált zugot. 

 Penelope Poole, a törékeny, szépséges szőkeség a hely vitathatatlan sztárja, frappáns, provokatív versei 

rendre lenyűgözik a kávézó látogatóit. A lány nincs tisztában azzal, hogy tizenöt éves bakfisként a Dicső 

Faj egyik tagjának áldozatává vált. A walthami Metropolitan State Kórház nevű elmegyógyintézet 

gyerekosztályára került, de hamar helyrejött - legalábbis látszólag. A yithi elme 1953-tól fogva három 



 

évet töltött Poole testében, aki a váratlan amnézia és a részleges bénulás után hatalmas érdeklődést 

kezdett mutatni a történelem - elsősorban a gyarmati Massachusetts - iránt, holott korábban hidegen 

hagyta a tantárgy. Világéletében humán beállítottságú ember volt, hadilábon állt a számtannal és a 

természettudományokkal, mégis megtáltosodott, mert osztályelsőként zárta a középiskolát. Eközben az 

igazi Penny Poole bolygónk régmúltjában időzött, a gigászi Pnakotus vendégszeretetét élvezve. A fiatal 

hölgy a Miskatonic Egyetem történelem szakos gólyájaként nyerte vissza saját testét, és mivel semmire 

sem emlékezett az elmúlt három esztendőből, egy kis időre ismét egy őrültek háza, ezúttal az arkhami 

falai közt találta magát. A felépülés ismét rövid ideig tartott, de a történelem iránti affinitás egy csapásra 

odalett, ismét a régi szenvedélye, a költészet felé fordult, és hamar a modern poéták és írók - Kerouac, 

Ginsberg és Corso - szerelmese lett. A Dicső Fajnak azonban nem sikerült maradéktalanul kitörölnie a 

lány emlékezetét, visszatérő rémálmokkal küzd, a yithiek városában megismert, az idő végtelen 

folyamából partra cibált sorstársak által megosztott információk pedig utat találtak maguknak a 

műveibe. 

 Sajnos az a Dicső Fajt szolgáló szekta szélsőséges ága is tudomást szerzett a jövőbeli katasztrófákról, 

háborúkról verselő bohém költőnőről. Ennek a csoportosulásnak az ilyen, túl sokat tudó emberek 

elrablása, kivallatása és jégre tétele az egyik feladata. Négy massachusettsi tagjuk azonmód Arkhambe 

indult. A Jack Petrosian, Beverly Wilkins, Richard Fong és Dutton Kensit alkotta, jól összeszokott 

csapat a düledező Leslie-házban húzta meg magát, majd tűvé tette a várost Poole után. Egy egyetemi 

hallgató segítségével találtak rá és a nyomába szegődtek. Hamarosan a terv is készen áll: Kensit 

beatniknek álcázza magát, hogy kifigyelje a célpont napi rutinját, miközben a többiek keresnek egy 

vállalkozó kedvű autótolvajt, hogy ellopja a nő kocsiját, kiszolgáltatottabbá tegye. A Gladiátorokra, egy 

főként olasz-amerikaiakból álló tinibandára fog esni a választásuk. Ezután már csak kevés akadályba 

ütközhetnek. 

 A bájos Penelope Poole és a kávézóban zajló alkohol- és kendermámoros verselőestek egy nem várt, 

természetfeletti műkedvelő érdeklődését is felkeltették. Adlai Fuller az, Arkham egykori koszorús 

költője, aki a keserves függetlenségi háború során kannibalizmusra vetemedett, idővel pedig borzalmas 

változások jelentkeztek a testén. Végül ghullá változott és egy hideg télen elnyelte a föld mélye. A helyi 

szörnykolónia eme prominens tagja a vasútnál, egy megunt, a sínhez kötött újfundlandi kutya 

maradványaiból való falatozás közben figyelt fel Poole-ra a cserjésből, aki új autója motorháztetőjén 

üldögélve, a sínpárokat bámulva szenvedett egy új verssel az alkonyat fényénél. A később sok-sok 

csettintést besöprő műben szerepelt a lány törzshelyének neve, így a költői vénával megáldott rémség 

tudta, hol keresse. 

 

Nyomozói háttér: 

 

A boszorkányhistóriák által kísértett Arkham is sokat változott a húszas évek óta. Kínkeservesen, de 

túlélte a nagy gazdasági világválság csapásait, majd elküldte fiait Afrikába, Európába és Ázsiába, hogy 

győzedelmeskedjenek az emberbőrbe bújt gonosz felett. A hazatérő veteránok közül sokan a Miskatonic 

Egyetem padsoraiba ültek be, hogy felsőfokú végzettségre tegyenek szert - sokuk az első diplomás volt 

a családjában. Új gyárak épültek, és Arkham büszke lehet arra, hogy míg 1928-ban csupán 22.562 

lakossal bírt, mára már több, mint másfélszeresére duzzadt a számuk. Európai bevándorlók, északra 

költözött afrikai-amerikaiak és a vidéket a városra cserélők, illetve azok fiai és lányai tekintenek 

otthonukként a Miskatonic partján álló városra. Arkham a meglévő infrastruktúra modernizálódása 



 

mellett egy álomszép, biztonságos kertvárosra is szert tett, hófehér léckerítésekkel, gondosan nyírt 

gyepekkel és boldog - vagy legalábbis annak tűnő - nukleáris famíliákkal. 

 Az alvilágban is változás állt be: az eddig kispályás olaszok a providence-i Patriarcák, avagy az új-

angliai maffia segítségével ismét megerősödtek. Danny O’Bannion, a helyi ír bűnbanda vénülő feje 

tanult alvezére és három embere kegyetlen halálából - heveny ólommérgezés, kiömlő vérük 

cinóbervörösre festette a bostoni aszfaltot -, és inkább visszavonulót fújt, kisebb ügyekkel kezdett 

foglalkozni. A caporegime rangú, szicíliai-amerikai származású II. világháborús veterán, Salvatore 

„Füles Sal” Bonvissuto lett Arkham új gengszterfőnöke, aki nagy, elálló hallószerveiről kapta a 

becenevét, a szeszt pedig felváltotta a marihuána és az indokínai eredetű, Franciaországból 

becsempészett heroin, mert szerinte csak így lehet nagy pénzt csinálni egy egyetemvárosban. Még 

Raymond Patriarca akaratával is szembemegy, aki a szóbeszéd szerint megtiltotta a narkotikumokkal 

való űzletelést. 

 A nyomozók annak a Bonvissuto által bevédett és kábítószerrel ellátott helynek a törzsvendégei, ahol 

az egyetemváros művelt, bohém lakosai gyűlnek össze. Az idősebb generációk számára jóformán 

értelmezhetetlen, megvetett beatnik szubkultúra helyi tagjainak egy részét barátaik vagy jó ismerőseik 

között tudhatják, Penelope Poole-lal, Stanley Lymannel és Arthur Hollisterrel akár napi szinten 

találkozhatnak, de a Milanese kávézó tulajdonosát és csaposát is kedvelik. 

 

„Sajnos a húszas években játszunk.” 

 

 Semmi baj, történetem a játék klasszikusnak számító időszakába is átültethető, és a Milanese helyett a 

húszas évekbeli arkhami értelmiség kedvenc mulatójában, a 387 West Armitage Streeten álló Desolate 

Highway Caféban kezdődik majd. Nyitvatartás: kedd és szombat között, 11:30-tól 13:30-ig, majd 16:30-

tól 21:30-ig A helyi rendőrség tudja, hogy bort is mérnek itt, de hajlandó szemet hunyni a működése 

felett. Az innsmouth-i Asenath Waite-et elvevő Edward Pickman Derby és a tébolydában elhalálozott 

Justin Geoffrey is bejáratosak voltak ide. A bohém flapperek, ficsúrok, elvont művészlelkek, 

bevándorlók és egyetemisták fojtogatóan füstös és alkoholgőzös mikrovilágába üstökösként robban be 

egy Franciahonból érkező szürrealista költő, bizonyos Pascal Poulin, aki néhány esztendővel korábban 

még a Dicső Faj egyik tagjának hordozója volt. A következő világháborúról, a holokausztról és a 

hidegháborúról versel. Petrosianék ebben a korban a nyugati front lövészárkaiban zsákmányolt „hun” 

fegyverekkel - Luger, Mp 18 - lesznek felszerelve. 

 

A Milanesében: 

 Kora este van, a nyomozók Arkham legvagányabb alternatív szórakozóhelyén, a zsúfolt Milanesében 

időznek, barátnőjük, Penny Poole, a helyi beat üdvöske fellépésére várva. Jó ismerősük, az italát 

kortyolgató Art Hollister is velük van, hóna alatt új, a szemetesek karmaiból kimentett szerzeményét 

szorongatja - A Monolit Népe a címe. Az értelmiségi körökben népszerű kávéház a French Hill 

negyedben, a 165 East Church Streeten található, Arkham régi temetőjének szomszédságában. A French 

Hill lakóinak nagyobbik része még mindig ír, lengyel és francia-kanadai származású 

munkásosztálybeliekből tevődik össze, míg a kisebbiket a Lower Southside felől terjeszkedő olasz-

amerikaiak adják. A jómódú réteg nagyja már a kertvárosban él. 



 

 A hely belsejét füstös - nem csak dohányillat 

érződik a levegőben - homály uralja, amitől alig 

látni a falakat borító absztrakt festményeket. 

Általában dzsessz szól egy bakelitlemezről, de 

olykor bongó-, gitár- és nagybőgőjáték tölti be a 

helyiséget. A szegregáció ismeretlen fogalom. A 

pult mögött Phil Cattaneo, a középkorú, dagadt 

tulajdonos és Cliff Nunn, a fiatal, mulatt csapos 

serénykednek, és legalább annyi alkohol fogy, mint 

kávé. Penny órákkal később fog fellépni, így 

könnyen beszédbe tudnak elegyedni vele, valamint 

másokkal is. A tulajdonos, az alkalmazottja és a 

vendégség néhány fontosabb tagja, vagyis Penny 

Poole, Stan Lyman, Art Hollister, Nicky Fazzino, 

Marie Desjarlais és June Gilchrist az NJK-kkal 

foglalkozó fejezetben kerülnek bemutatásra. 

 Ha Kensit elvéti az Álruha-dobását, a nyomozóknak fel fog tűnni, hogy egy fiatal, szögletes arcú férfi 

kissé kilóg a kávézót látogatók közül. Fekete barett van a fején és felsőtestén pedig csupán egy 

tarkabarka mellényt hord, világosszürke, bő szárú nadrággal, de valahogy mégis oda nem illőnek hat. 

Egy sikeres Szerencse-próba után - a legalacsonyabb értékkel rendelkező nyomozó dob - még Penny is 

szóba hozhatja az idegent, aki harmadszor vagy negyedszer „esik be ebbe a Beatvárosba”, és többször 

is szóba akart elegyedni vele. A szőke lánynak nagyon ismerős valahonnét, ha tippelnie kéne, akkor 

vagy zsaru, vagy az „Ember” embere, vagyis a kormánynak dolgozó spiclik egyike. Ha megszólítják a 

férfit, Peter Jacksonként mutatkozik be és lazának próbál mutatkozni, de egy sikerrel vett Pszichológia-

dobás után rájöhetnek, hogy valami nem stimmel, mert bele-belekeveredik a szubkultúra bonyolult 

szlengjébe. Ha szembesítik ezzel, némi vállvonogatás után faképnél hagyja őket. Egyébként Fazzino is 

kiszúrta, szerinte is beépített ember lehet. 

 Nemsokára elérkezik Penny fellépésének ideje. A becsípett bohém feltipeg a kicsiny színpadra, majd 

teátrálisan, hatásvadász módon előadja az A-postolok című versét, melyben földi pokolnak festi le a 

jövőt. A közönség először félhangosan méltatja a művet, ám hamar a hatása alá kerül és döbbent 

csendben figyel a karcsú, szőke poétára, akinek könnyektől csillog a szeme. Még a nyomozókat is 

magával ragadja valami bizonytalan 

félelem - 0/1 ÉPE. Az előadás végén 

a beatnikekre jellemző hangos 

csettintgetéssel jutalmazzák Poole-t, 

aki leviharzik a színpadról, hogy egy 

caffé corettót - grappás kávét - 

rendeljen a pultnál. Ha megszólítják, 

előbb melegebb éghajlatra küldi az 

illetőket, majd félórányi türelmet 

kér, mert felhúzta magát a versén. 

Egy sikeres Pszichológia-próbával 

lerí róla, hogy nem az előadásával 

elégedetlen. Egy megdobott 

Észrevétel-próbával az is feltűnik a 

nyomozóknak, hogy a homlokát 



 

ráncoló Lyman is a szőkeség közelében sündörög, ami miatt majdnem lekési a saját felkonferálását. A 

szakállas fiatalember a szokásához híven eszperantóul adja elő a költeményét, miközben a bongóin 

játszik, a beatnikek pedig úgy tesznek, mintha értenék. 

 Penny kicsivel később elmesélheti nekik, hogy egyre nyomasztóbb versek pattannak ki az agyából. 

Mivel spicces, kikotyogja, hogy a „vigyorgó” óta egyre gyakoribbak az ilyen látomások. Egy barátja 

szintén erre a következtetésre juthat, mindössze egy megdobott Pszichológia kell hozzá. Egy Ötlet-

próbát követően azt is tudni fogja, hogy a lány középiskolás korában amnéziás volt, három esztendő is 

kiesett az életéből, és hogy történészzseniként került a Miskatonicra, de két éve, egy idegösszeomlás 

után angolra váltott, mert a csodaszámba menő tehetség elillant, mint a kámfor. A beatniklány izgatott, 

fejben már a következő verselőestre készül, amire szombaton fog sor kerülni. „Fejzsugorítóhoz” nem 

akar menni, nem akarja, hogy a koponyájában turkáljanak. 

 A kávézó éjfélkor zár - nyitni 10:00-kor szokott -, Poole pedig azzal szembesül, hogy valaki megfújta 

az „ólomszánját”: egy világoszöld, 1955-ös Buick Special kabriót, amit négy hónappal ezelőtt kapott a 

születésnapjára. Egy Észrevétel-dobással egy alumínium zsebfésűt találnak az aszfalton, amibe a J. M. 

monogramot gravírozták. Lyman felajánlja a lánynak, hogy visszakíséri a szállására, de a nyomozók 

egyike eljátszhatja a megmentő szerepét. A beatniklány a 172 West Church Streeten lakik, a campus 

szomszédságában, a Goldbach-féle édességbolt felett.  

Megjegyzés: a Milanese tulajdonosa által kihívott rendőrök - élükön Nightingale őrmesterrel - 

mindenképp megtalálják majd a fésűt. A holnaputáni Arkhami Hírmondó beszámol az autó eltűnéséről, 

1d2 nap múlva pedig megtalálják a város hulladéktelepén. Ha a tulajdonos nem tűnne el, akkor lezárnák 

az ügyet, mondván, hogy hétköznapi gyerekcsíny volt. 

Hirtelen egy beatnik éles füttye hasít az esti csendbe. Hollister a Milanese melletti vizeletszagú sikátor 

bejáratánál áll. Valakit homlokon csókolhatott a költészet múzsája, mert egy nyomasztó verset karcolt 

a téglafalba - 0/1 ÉPE. Egy megdobott Irodalomtörténet vagy felezett Tudás ráébreszti őket arra, hogy 

a mű Adlai Fuller, a helyi forradalmár és termékeny költő két költeményének, az A Wachusett-hegy 

alattnak és az A hajnal, ami összeköt vala magávalnak a címét rejti. Egyiket egy utazás során, másikat 

egy néger rabszolganőhöz írta, aki a szeretője volt. Ha az utca másik oldalán is körülnéznek, egy 

megdobott Észrevétellel hasított paták által 

hátrahagyott nyomokat vesznek észre a 

puha talajban - 0/1 ÉPE. Egy sikeres 

Nyomolvasás-dobással követhetik őket az 

elhagyatott sírkertbe. Az Old Arkham 

Graveyard a város legrégibb temetője, a 

legújabb sírkő 1743-ra datálható, sokat 

pedig olvashatatlanná koptatott az idő 

kímélet nélküli vasfoga. A hátborzongató 

csapa egy kidőlt sírkőnél ér véget, melyen 

az 1692-ben, 22 éves korában elhalálozott 

Ebenezer Cushing neve szerepel. A követ 

megemelve egy szűk, dohos járatra 

bukkanhatnak. Egy sikeres Cthulhu-mítosz-gurítást követően rájöhetnek, hogy egy ghulok által ásott 

alagútról van szó, de ha már volt dolguk a hullaevő fajjal, automatikusan felismerik. 

Megjegyzés: a közeli 214 Lich Streeten magasodó, 18. századi baptista templom felkeresésével, illetve 

egy sikeres Könyvtárhasználattal utánanézhetnek Ebenezer Cushingnak. A fiatal családapát a halotti 



 

anyakönyvi kivonat szerint a saját lova taposta agyon, ám az arkhamiek boszorkányságra gyanakodtak 

és Keziah Masont vádolták meg. A vénasszonyt később elfogták a király poroszlói, de valahogy 

megszökött a tömlöcből. 

 

Az elveszett Penny: 

 A nyomozók a következő napok során ismét a mókuskerékben találják magukat. A város északi részén, 

a North Side negyeden túl található autósmozi az egyetlen hétközbeni izgalomforrás, a jelenleg műsorra 

tűzött film egy sci-fi horror. A légy egy tudósról szól, aki feltalál egy teleportálókészüléket, tesztelés 

közben azonban váratlan és tragikus baleset történik, a David Hedison által alakított férfi génjei 

összekeverednek egy házi légyével, ami észrevétlenül berepült a teleportkamrába. Vincent Price is 

játszik benne. A jegy ára 25 ¢ autónként és újabb negyed dollár minden további utas után. Számos 

arkhami tinédzser próbál meg a csomagtartóba bújva belógni, James Soames, a félszemű, fekete tupét 

viselő tulajdonos egyik tinédzserkorú, de termetes alkalmazottjának, Homer „Ábécé” 

Papageorgopoulosnak az ilyen renitensek lebuktatása az egyik feladata. Poole-t is elhívhatják, de a lány 

kijelenti, hogy nincs ideje „csücsörítő palotába” menni, Allen Ginsberg nagy vihart kavart Üvöltésének 

latinra fordításán fáradozik. Egy sikeres Meggyőzés azonban csodát tehet. 

 Hamarosan itt a szombat. A szőke szépségnek jó szokása a késés, de a nyomozók fél óra elteltével már 

biztosak abban, hogy ezen az estén már nem fog megjelenni. A dúdolgatva a dzsesszlemezek között 

válogató, Willie „Az Oroszlán” Smith korongját kereső Nunn és a cigarettafüstöt eregető, potrohos, 

Gray Barker könyvét olvasó Cattaneo csak a fejüket rázzák, mikor megkérdik tőlük, hogy telefonált-e, 

és ha felhívják a „matracát”, kiderül, hogy nincs is otthon, a kávézóba indult. A pultot támasztó, fátyolos 

tekintetű egyetemisták egyike közli velük, hogy Lyman ismét megkörnyékezte a napokban, lehet, 

megint összejárnak „dzsesszelni”. 

 Stan Lyman a Lower Southside-on lakik, a 615 South French Hill Street szám alatti, 1840-ben emelt, 

barna homokkő ötemeletesben. Az ódon épület koszos, gyerekzsivajtól hangos, huzatos és zsúfolt, szinte 

csak munkások és lumpok lakják. A málló vakolatú lépcsőház évtizedes gyerekrajzoktól és obszcén 

feliratoktól tarkállik, a rozsdás korláttól tetanuszt lehetne kapni, a patkányürülék szaga pedig orrfacsaró. 

A lakásokban nincs WC, a lakók az emeleteken lévő közös illemhelyeket használják. A beatnik garzonja 

a másodikon található, az ajtó nincs zárva. A berendezés spártai: egy matrac, ágynemű, egy halom 

könyv, Playboy magazinok, egy kupac ruha, írószerek, Campbell’s konzervek, King Oscar 

szardíniakonzervek, kétszersültek, pár bőrönd, végül pedig néhány ketrec, amikben aranyhörcsögök 

futkároznak. A konyha jobban fel van szerelve, mint a háló, de akkora csótányok grasszálnak benne, 

hogy elrabolnák az ember tárcáját. Áram nincs, Lyman üvegpalackokba dugott gyertyákkal világít. Egy 

Észrevétel-dobással Penny széttépett fényképére lesznek figyelmesek. Ha a férfit otthon találják, 

mezítláb, illuminált állapotban van, egy fél üveg Four Roses whiskey-t fogyasztott el, miközben Sartre-

t olvas. Egy sikeres Pszichológiával rájönnek, hogy a fiatalember rejteget valamit. Némi kérdezősködés 

után be fogja vallani, hogy Penny fél éve teherbe esett tőle, de Patricia McCotternek, a Lyman család 

cselédjének segítségével elhajtották a magzatot. A lány eltűnéséhez viszont semmi köze, egy újabb 

Pszichológia-dobás megerősítheti ezt. 

Megjegyzés: ha a mesélő jónak látja, Art Hollister is itt tartózkodhat. Ebben az esetben Geoffrey 

hagymázas verseit olvassák fel egymásnak, kásás hangon. 

 Barátnőjük a jogosítvány megszerzése előtt a helyi trolibusszal járt a kávéházba, az attól fertályórányira 

található megállóban szállt le. A régi útvonalán végighaladva egy sikeres Észrevétel-dobás kell tenniük 



 

és ha sikerül, egy fekete szövetfoszlányra lesznek figyelmesek, ami egy tüskés bokor ágán csüng. Az 

utcabeli asszonyoknál való kérdezősködés során egy Emma Ryan nevű középkorú, kövér, szemüveges 

nővel is beszélhetnek, aki látta, amint a vékony, szinte fehér hajú, egy perce még siető lány alvajáróként 

gázolt át a bokrokon és szállt be egy drapp színű autó hátsó ülésére - a Mentális sugallat hatása. A kocsit 

egy zömök férfi vezette, mellette pedig egy nagydarab nő ült. Ha a lány ellen tudott állni a varázslatnak 

- a mesélő kidobhatja -, akkor a nő berángatta a kocsiba. Mrs. Ryan még a rendszám egy részét is meg 

tudja nevezni. Ha a városban akarnak cirkálni, egy negyedelt Szerencse-dobással - ha együtt maradnak, 

ismét a legkisebb értékkel rendelkező dob - megpillanthatják a yithi ügynökök autóját. Követhetik, de 

ha Kensit és Fong Észreveszik őket, nem mindennapi autós üldözés fogja kezdetét venni. Az előbbi 

ismeri Arkhamet és jól vezet, több helyütt is le tudja rázni őket, az utóbbi pedig még tüzet is nyithat 

rájuk a pisztolyából. 

Megjegyzés: ha este néznek szét a városrészben, a legalacsonyabb értékkel bíró dobjon a felezett 

Szerencséjére, és ha elbaltázza, a szalonspicces utcai rablóba, Tony Griffinbe botlanak, akit nem riaszt 

el a túlerő. 

 Az amatőr költőnő szállásán a házinénivel és a szobatárssal is szóba elegyedhetnek, mindketten 

kedvesek és aggódnak a lányért. Poole felén csodába illő módon nincs rumli, pedig állítása szerint „a 

rend a balgák mentsvára, a zseniális apafejek átlátják a káoszt”. Egy sikeres Észrevétel-gurítással egy 

furcsa ceruzarajzra lesznek figyelmesek, ami egy kúpszerű valamit ábrázol, amiből két rákollós kar és 

két nyúlvány, egy tölcsérben, valamint egy csápos gömbben végződő nő ki - 0/1 ÉPE. Penny nem 

rajzművész, de egy Cthulhu-mítosz-dobással felismerhetik Yith Dicső Fajának egy tagját. Heather 

Baker megjegyzi, hogy többször is hallotta már, hogy Penny egy galambősz, nagyszakállú, langaléta 

férfiról motyog álmában. Ez az ismeretlen alak az az ügynök volt, aki a lányt megszálló elmét 

visszaküldte saját korába. Dutton Kensit is vele volt, ezért ismerős Poole-nak. Ms. Marsh arra emlékszik, 

hogy Penny egyszer megkárte, hogy kérdezze meg a Kínát megjárt, hetednapi adventista misszionárius 

barátnőjétől, hogy ki vagy mi az a Can-Csan. Álmában hallotta a szót. Mrs. Stafford sajnos nem tudott 

választ adni a kérdésre. 

 Ha a nyomozók ügy döntenek, hogy meglátogatják az Arkhami Elmegyógyintézetet, a 225 East Derby 

Streeten találják, a Downtown városrészben. Dr. Booth Albinson, egy ötvenes, magas, zöldszemű, 

fellegszürke hajú, gémnyakú férfi, a nyugdíjba vonult Dr. Eric Hardstrom utóda vezeti. A jó hírű 

intézménynek egy György-kori, háromszintes, dupla kúria ad otthont, ami egy szorgos kezek által 

rendben tartott, szerény, két méteres kovácsoltvas kerítés által határolt telken áll. Eredetileg a két 

Pickering fivéré, Thomasé és Paulé volt. A 19. század legelső évtizedében korosodó függetlenségi 

háborús veteránok menházává, később pedig tébolydává vált, ahol az utcáról bekerült nincstelenekről 

és gazdag családokból való magánbetegekről is hajlandók gondoskodni. Rokonok, közalapok és egy a 

Pickeringek által létrehozott alapítvány finanszírozza a működését. Poole tizenkét napot töltött itt. 

Albinson doktor megjegyzi, hogy Hardstrom egyszer említett egy jeles helyi tanárembert, bizonyos 

Natahniel Wingate Peaslee-t, akit egy ideig itt ápoltak. A Miskatonic Egyetem közgazdaságtan 

professzora volt, aki a század elején, egy tanelőadás során lett a különös emlékezetkiesés áldozata, és öt 

év múlva, szinte varázsütésszerűen gyógyult csak ki belőle. Ebben az időszakban rejtélyes külföldi 

utazásokat tett, illetve a történelem, a természettudomány, a nyelvek, a művészetek és a néprajz 

valóságos megszállottjává vált - 0/1 ÉPE. Azt is megtudhatják, hogy Ms. Poole korábban a Metropolitan 

State Kórház fiatalkorúakkal foglalkozó szakembere, Dr. Gregory Longfield betege volt 

 

A Gladiátorok: 



 

 Egy Ötlet-dobás után eszükbe juthat, hogy a város üzletsorán, a 288 West Church Street szám alatt van 

egy gravírozóműhely. Egy középkorú, szürkülő üstökű, ovális arcú, enyhén verejtékszagú férfi a 

tulajdonosa, aki a Grover Hedley névre hallgat. Kék szemeit felnagyítja a vastag szemüveg, lekonyuló 

szája sarkában egy 10 ¢-es Muriel szivar izzik. Korábban egy szépségszalon volt itt, de 1930-ban 

tönkrement. A mesterember emlékszik a fésű tuljadonosára, szlávos neve volt, de a barátai „digók” 

voltak. Az egyik ujjatlan trikóban volt és „Gladiátorok” volt a karjára tetoválva. Fazzino azonnal a 

segítségükre lehet, de némi kérdezősködés után kiderül, hogy Salvatore Buscema bandáját sokan 

ismerik Arkham olasz negyedében, a Lower Southside-on, több tinilány elpirul, mikor róluk beszél. A 

nyomozók hamar megtudják, hogy egy Joey Maczak nevű „polyák” srác az emberük. A kölyökképű 

zsiványok főhadiszállása a várostól északra fekszik, a Kaszáló-domb (Meadow Hill) közelében. A 

nyomozók azt is megtudhatják, hogy a Gladiátorok a french hilli Vörös Skorpiókkal, egy másik greaser 

bandával háborúznak. 

 Ha megkeresik a fiatalokat, nagyjából fél óra múlva feltűnik a korhadozó, elhagyott, mohlepte tetejű 

sótartó ház, aminek járműroncsok, ekék és boronák rozsdásodnak az udvarán. Egy árnyékszéket, egy 

pajtát, egy kocsiszínt és egy tyúkólat is megpillanthatnak a térdig érő gazban. Eredeti tulajdonosa a 

gazdasági világválság idején akasztotta fel magát a szilvafára, amit még a dédapja ültetett, özvegye és 

árvái elköltöztek a környékről. Két fiú a nyomozók feltűnésekor egy régi Fordson traktor 

motorháztetőjén szkanderozik, a többiek pedig vagy biztatják őket, vagy Buscema szurokszín Chryslerét 

bütykölik. Joey Maczak a karpárbajozók egyike, ellenfele a tetovált jobb vállú - a rajz két dobókockát 

ábrázol - Vic Barbieri. Sal a házra mutatva közli, hogy bent fognak beszélgetni. Belépve azt tapasztalni, 

hogy merész pin-up plakátok borítják a falakat, az egyik sarokban pedig üres üvegek kupaca tornyosul. 

Az ajtó fájába a banda nevét vésték. 

 A fiatalok pökhendiek, a fésű tulajdonosa pedig tagadja, hogy köze lenne a kocsi megfújásához, felfelé 

kerekített Magyarázkodását szembe kell állítani a nyomozók Pszichológia értékével az Ellenállási 

táblázaton és a sikeres gurítás után egyeértelmű, hogy hazudik. Ha átlátnak rajta, Sal ellenségessé válik, 

ami nyomban átragad a többi bajkeverőre is. Egy-két kurta penge is előkerülhet, de csupán a legvégső 

esetben rontanak nekik, vagyis ha a felnőttek vérig sértik őket, vagy ha testi kényszert alkalmaznak 

valamelyikükkel szemben. Egy Meggyőzés, egy Magyarázkodás, vagy 1d10 zöldhasú elsimítja a 

felborzolt kedélyeket. A kappanhangú Maczak odaböki nekik, hogy két nappal ezelőtt egy sebhelyes 

arcú, fekete öltönyös férfi szólította le az autósmozi bejáratánál, szép summát, egy húszast ajánlva Poole 

autójának ellopásáért. Egy csendes, összenőtt szemöldökű férfit is látott vele, aki az autónak 

támaszkodva dohányzott. A fiú pontosan meg tudja nevezni a gépkocsijuk márkáját. Egy sikeres Ötlet-

dobás után felismerhetik a Milanese gyanúsan viselkedő új vendégét, akit eddig rendőrnyomozónak 

hihettek. Lehet, hogy egy olyan feketeruhás ember, akikről a kávézótulajdonos szokott magyarázni? A 

bandavezér azt is elmondhatja nekik, hogy valószínűleg ezt az autót látta a régi Leslie-farm felé vezető 

földútra bekanyarodni, amikor Barbierivel versenyeztek, hogy ki ér előbb a tengerhez. A beatniklány 

Buickját a közeli szeméttelepen parkolták le. Ha érte mennek, Orville Cookkal, a szeméttelep őrével 

fognak találkozni, akit némelyikük ismerhet. A férfi egy egyszemélyes, szép nők képeivel díszített falú 

deszkaviskóban lakik, aminek a bejárata fölé egy szerencsehozó lópatkó van felszögelve. 

Megjegyzés: a Kaszáló-dombot és környékét az arkhamiek régtől fogva baljóslatú helyként emlegetik, 

sőt, már a misquat indiánok is kerülték. Ez Keziah Mason covenjének gyűléshelye. S bár a kortalan, 

démonian gonosz banya a múltban, a csillagfejű ősfürkészek városában rekedt, megmaradt követői az 

esztendő bizonyos napjain el-elzarándokolnak a dombon túli sötét, kopár hasadékban található ősi, fehér 

színű kőhöz, ami számtalan élőáldozat szemtanúja volt már. 

 



 

Allum’s Corners: 

 Az Arkhamtől keletre fekvő kicsi település Poole legutolsó versében is szerepel, barátnőjük szállásán 

megtalálhatják - egy sikeres Ötlet-próba révén akár fel is idézhető a vonatkozó sor. Jelenleg egy különös 

keresztény fundamentalista szektának ad otthont, amit egy karizmatikus, hobóból lett prédikátor vezet. 

Csupán pár mérföldnyire van a várostól, de már harminc évvel ezelőtt se lakták félszáznál többen, ’58-

ra pedig már csak egy maroknyi öreg maradt, akik a Kaszást várták. Egyetlen hajszálnyira volt attól, 

hogy szellemvárossá váljon, a Fény Gyermekeinek érkezése mentette meg. A három tucatnyi emberből 

álló szekta tagjai villámgyorsan belakták az üres házakat és az unitárius templom, ahol legalább egy 

évtizede nem tartottak már istentiszteletet, ismét élettel telt meg. Mára már csak a nyolcvanas éveikben 

járó Hugh és Ethel Woodroofe élnek Allum’s Corners eredeti lakói közül, akik nem tagjai Ryder 

gyülekezetének. A legtöbbször a tornácán üldögélő, kíváncsi természetű vénasszony több szaftos 

pletykát is tud az önjelölt Megváltóról. A település egyetlen utcáján végigmenve először három 

szegényes ruházatú gyerekre - a legidősebb hét körül lehet, a legfiatalabb öt - lesznek figyelmesek, akik 

csendesen bámulják őket. A szülők elsöprő többsége a földeken dolgozik, egyedül Woodroofe-ék, 

Zachary apostol, a gyerekek és 1d4+2 felnőtt híve vannak Allum’s Cornersben. Az utóbbiak közt egy 

dudorodó hasú tizenéves lányt is látni. A deresedő hajú, torzonborz próféta sztentori hangon, kitárt 

karokkal üdvözli őket, majd frenetikus prédikációba kezd a napról-napra közelebb araszoló végítéletről, 

amit csak az ő nyája képes túlélni. Penny Poole-t senki sem ismeri, egy sikeres Pszichológia-dobás 

bebizonyítja, hogy nem hazudnak. A versszak tévnyomnak bizonyult. 

Megjegyzés: ha túl sokat időznek itt, nem fogják tudni megmenteni Penny anyját. 

 

A sírból szállt műkedvelő: 

 Fuller kedd este visszatér a Milanesébe, hogy a beat költők verseit hallgassa. Az oldalsó bejáraton 

keresztül Lopózik be és az árnyak közt Rejtőzve, egy résnyire nyitott ajtón keresztül kíséri figyelemmel 

a füstös, félhomályos helyen zajló eseményeket, például azt, hogy egy vékonydongájú, félmeztelen, 

fátyolos szemű fiatalember Stanley Lyman bongókísérete mellett elszavalja legújabb versét, mely egy a 

tenger fenekén pihenő hajóroncshoz hasonlítja az országot, a fiatalságot pedig korallborította 

ágyúgolyókhoz, amiket kész egy másik hajóroncsra lőni. A szörnyeteg egy ócska, térdig érő 

ballonkabátot visel, ocsmány, kutyaszerű fejét széles karimájú fedora takarja, a bal zsebében egy 

számára bizonyára ínycsiklandozó falat, egy oszladozó gyermekkéz lapul - 0/1d3 ÉPE. Ekkor azonban 

váratlan dolog történik, a raktár felé tartó Cattaneo vagy Nunn meglátja és üvöltözni kezd. Ha a 

nyomozók itt tartózkodnak, egy sikeres Hallgatózással meghallják a kiáltásait. Fuller megtámadja a 

férfit, szennyes karmaival feltépi a mellkasát, majd menekülni kezd. Egy megdobott Elsősegély 

stabilizálja a sebesült helyzetét, és ha a többiek követik a támadót, látják, ahogy a sírkert kőkerítésén 

Mászik át. Ha átjut, nyaktörő tempóval a ghulüreg felé veszi az irányt. Gyorsabb az embernél, szóval 

sikerrel jár majd. Ha nem sikerül megdobnia a Mászás képzettségét, védekezik - 0/1d6 ÉPE. 1d3 kör 

múlva egy másik bestia Mászik át a kerítésen, hogy a segítségére siessen - 0/1d6 ÉPE. Ha a nyomozók 

megfutamodnak, nem üldözik őket, hanem visszavonulnak és villámgyorsan beomlasztják a sírkő alatti 

járatot. A nyomozók akár még arra is rájöhetnek, hogy Adlai Fullerrel van dolguk - 1/1d6+1 ÉPE. 

 

A titokzatos Leslie-házban: 



 

 A Newburyport felé vezető út közelében álló, a harmincas évek eleje óta elhagyatott, kísérteties farmház 

egy skót gyökerű családé volt egykoron. Az útról szinte nem is látni, egy felezett Észrevétel-dobásra 

van szükség, hogy megpillantsák a fák között. Egy erősen benőtt földút vezet a térdig érő aranyvesszővel 

meg boszorkányfűvel borított, eszeveszettül iszkoló szöcskéktől hemzsegő telken lévő épülethez, mely 

mellett egy kútház áll. Arkhamben az a hír járja a Leslie-k egykori otthonáról, hogy a vérfertőző 

családfőt és feleségét a gyengeelméjű lányuk ölte meg, féltékenységből, de ennek semmi valóságalapja. 

A közelben lakó gyerekek egy négyfős csoportja - Apacs Harcosoknak nevezik magukat - klubházként 

használta, míg a yithiek ügynökei ki nem tették a szűrüket. A kultisták itt, a por, pókháló és 

rágcsálóürülék uralta ház emeletén tartják fogva Penny-t.  

 Egy ’54-es westernfilmről - amiben Burt Lancaster Massai, a notórius csirikava apacs renegát szerepébe 

bújt - elnevezett, természetesen szigorúan zárt körű klub, az Apacs Harcosok tagjai, név szerint Bobby 

Taylor, Chauncey Alderton, Donny Taylor - nem rokona Bobby-nak - és Alan Waters a közelben 

téblábolnak. A tizenegy esztendős osztálytársak nagyon mérgesek, amiért elűzték őket a klubházukból. 

Kétségbeesésükben még egy kísértetjárás színlelése is eszükbe jutott, hogy elijesszék a felnőtteket. 

Sajnos pont a félelmetes néni maradt itt. Ha a nyomozók kikérdezik őket - némi édesség azonnal megtöri 

a jeget -, akkor a sebhelyesre, a nagydarab nőre és az összenőtt szemöldökűre is emlékeznek, illetve egy 

negyedik, ferdeszemű férfit is megemlítenek. Ha a legalacsonyabb Szerencsével rendelkezőnek sikerül 

a dobása, a szeplős képű Chauncey azt is elkotyogja nekik, hogy az ablakhoz lopózott és kihallgatta a 

négyest. Leominsterbe akarnak menni, a szőke fogoly szüleihez. 

 A leborotvált fejű lány egy székhez kötözve várja a sorsát, az előtte lévő asztalon egy ismeretlen 

rendeltetésű készülék áll, mely rudak, kerekek és tükrök különös keveréke. Hatvan centiméter magas, 

harminc centiméter széles és harminc centiméter vastag, középpontjában egy kör alakú, homorú tükör 

található. A történelem előtti Pnakotus egykori foglyára a Sunshine-féle sajtos Cheez-It krékereket 

majszoló Wilkins vigyáz, míg a többiek távol vannak. Fritz géppisztolya mindig a keze ügyében van. 

Az asztal lábánál lévő piknikkosárban két kávéval teli termosz, valamint különféle Campbell’s 

konzervek is vannak. Ha a nyomozók megtámadják a nőt, a kommunikátoron át figyelő yithi megkísérli 

elriasztani őket. A tárgy zömmögni és halványan világítani kezd, majd egy kör múlva egy förtelmes, 

rákollós kúplény jelenik meg a tágas szobában - 0/1d6 ÉPE. A beatniklány a kreatúra láttán fejhangon 

felsikolt és székestől oldalra dől. A szörnyeteg mérete megegyezik a helyiség belmagasságával. Egy 

sikeres Ötlet-dobás után eszükbe juthat Penny rajza, ha látták. Ha megtámadják, a fegyver vagy a 

lövedék akadálytalanul suhan keresztül rajta, ugyanis egy rendkívül élethű hologramról van szó. 

Wilkins, ha élve elfogják, néma, mint a sír, de a barátnőjük elmondhatja nekik, hogy az elrablói 

maradéka Leominsterbe ment, a szüleihez. A padlón egy cetlit találnak, amin több név és massachusettsi 

cím sorakozik. Egy megdobott Ötlettel tudni fogják, hogy Leominster egy kicsivel közelebb van, mint 

Waltham. Barátnőjük elájult, de hamar magához tudják téríteni. Kissé ki van száradva, de nagyon hálás. 

Pofonokkal, parázsló cigarettákkal és a homlokára csepegtetett jéghideg kútvízzel vallatták, az 

„agyvakációs” éveire voltak kíváncsiak, és hogy hol ápolták, ki volt a „fejzsugorítója”, kinek lehetnek 

még feljegyzései az időszakról. A walthami bolondok házában dolgozó Dr. Gregory Longfield nevét 

gyorsan kiszedték belőle és sajnos azt is elárulta, hogy édesanyja, Helen naplót vezet. Fél, hogy ő lehet 

a következő célpontjuk.  

 

Poole-éknál: 

 A Worcester megyei, 26.000-es lakosú Leominster alig több, mint egy órányi autóútra van Arkhamtől. 

Az ügynöktrió azért utazik ide, hogy a lány anyjának feljegyzéseit is megsemmisítse - Kensit ezúttal a 



 

Képviselőház emberének, az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság ügynökének fogja 

kiadni magát. A nyomozók sofőrje két sikeres Autóvezetés-dobást kell, hogy dobjon, hogy időben 

odaérjen, különben történik valami az út során, és csak a helyszínelő rendőrökkel, valamint a könnyes 

szemű, kőmerev arcú Wilburrel tudnak majd beszélni. A takaros, kétszintes, fehérre festett faház egy 

részét feldúlták - Penny és a szülők hálószobái úgy néznek ki, mintha forgószél pusztított volna bennük 

-, a takarító és almás pitét sütő Helen Poole-t pedig megfojtották az 510-es Kirby porszívó kábelével - 

0/1d3 ÉPE. A naplónak hűlt helye, de egy Észrevétel-gurítással felfigyelhetnek a kandallóra, amit a 

nyári meleg ellenére begyújtottak. 

 Ha időben érkeznek, Helen még él, Fong tartja sakkban a pisztolyával. Az ügynökök vezetője 

elmormolja a Mentális sugallat varázslatot, aminek hatására az egyik karakter rátámadhat a társaira, míg 

ők a hátsó ajtón keresztül kereket oldanak. A félvér teketória nélkül feláldozza magát, hogy Petrosian 

és Kensit a szomszéd utcában parkoló autójukhoz tudjanak menekülni. A fanatikus kultista legyőzése 

után őrült, fehér léckerítésekkel elválasztott, golfpályaszerű udvarokon át történő hajsza veheti kezdetét. 

Ha elérik a kocsit, egy Autóvezetés-próbát kell dobni, hogy nekihajtanak-e valaminek. Ez a nyomozókra 

is vonatkozik. Ha nem sikerül nyakon csípni őket, vagy a csapat megérkezése előtt távoztak, azonmód 

Waltham felé veszik az irányt. 

 

Tiszta dili: 

 A Middlesex megyei, 

Boston szomszédságában 

fekvő, félszázezres 

Walthamben álló 

elmegyógyintézet, a Met 

State története 1926-ra 

nyúlik vissza. Gondozott 

pázsitjával, hatalmas és 

szemet gyönyörködtető, 

gyarmati újjászületés 

stílusban épített tégla- és 

kőépületeivel egy patinás, 

tekintélyes elittanoda 

látszatát kelti, valójában 

azonban tébolyda. Saját 

temetővel is rendelkezik, 

amin a szomszédos Fernald Iskolával, a 20. századi amerikai eugenika egyik fellegvárával osztozik, ahol 

szellemileg visszamaradott fiúkat ápolnak, és ahol a Harvard és Massachusettsi Műszaki Egyetem, 

vagyis az MIT tudósai öt esztendővel ezelőtt még sugárkísérleteket folytattak rajtuk - a gyerekek és a 

szülők beleegyezése nélkül. Poole titokzatos amnéziájának kezdetén a mentális betegségektől szenvedő 

gyerekeket és serdülőkorúakat még ugyanoda utalták be, ahova a felnőtteket is, ami sok gondot okozott. 

Mára, a Gaebler Gyermekközpont befejezése után - ahol a 16 év alatti betegek a terápia mellett 

tanulhatnak is - szerencsére már más a helyzet. S bár a Gaebler jogilag önálló személy, mosodájuk, 

gyógyszertáruk, kertészeik és karbantartó személyzetük közös. A főbejáratnál egy Randolph 

Washington nevű pocakos, kopaszodó, idős néger köszönti a nyomozókat, majd rendkívül udvariasan 

megtudakolja, hogy kit keresnek. 



 

 Az ősz portás közli velük, hogy Longfield doktor már a modern, vörös téglából emelt Gaeblerben 

dolgozik, ami a Metropolitan State Kórház második igazgatója, Dr. William C. Gaebler nevét viseli. A 

hájas férfit a szépen 

berendezett, különböző 

haltrófeákkal díszített 

irodájában találják, egy 

szépen faragott tölgyfa 

íróasztal mögött, aminek a 

családja bekeretezett 

fényképe, illetve Abraham 

Lincoln és Andrew Jackson 

elnökök bronz mellszobrai a 

legfőbb ékei. Jól emlékszik 

Penny-re, mert két évtizednyi 

praktizálás alatt sem látott 

még ilyen különös amnéziás 

tüneteket. Ritka, mint a fehér holló és szinte csak felnőtteknél figyelhető meg. Ha a nyomozók 

elmondják, hogy arkhamiek, megemlíti Nathaniel Wingate Peaslee 1908-as esetét. A beteg képtelen 

felismerni a szeretteit, arcizmai merevek, beszéde nehézkes és furcsán mesterkélt, mintha könyvből 

tanult volna angolul. Ügyetlenül, tétován használja hangképző szerveit. Egzotikusan barbár kiejtéssel 

beszél, szókincse furcsa, régies kifejezések és teljesen érthetetlen fordulatok elegye. Ez a fázis rövid 

ideig tart, a beteg pedig a kórház elhagyását követően rengeteget olvas és utazik, még a Föld legtávolabbi 

pontjait is útba ejtheti. Egy a kórház felnőtt részlegén ápolt helyi ügyvéd egészen Tasmániáig hajózott, 

ahol egy árvíz során sajnos életét vesztette. A felépülést célozgatás és rombolási vágy szokta megelőzni, 

a beteg minden feljegyzését elégeti. Később fantasztikus rémálmok keríthetik hatalmukba az ismét 

egészséges egyént, de ez ritka - 0/1d2 ÉPE. 

 Ha Petrosian, Fong és Wilkins végeztek Leominsterben, nemsokára felbukkannak a Met State 

közelében. Penny Poole iratanyagának megszerzése a macskaügyességű félvérre hárul, aki az éj leszállta 

után megkísérel betörni a timpanonos, tornyos, ókori görög szentélyre hajazó adminisztrációs épületbe. 

Mivel nem tudják, hogy a dokumentumokat már évek óta a Gaeblerben őrzik, ezért a nyomozók Dr. 

Gregory Longfield bevonásával, tehát jó szerepjátékkal, vagy egy sikeresen megdobott Meggyőzéssel, 

Magyarázkodással vagy Hitelképességgel elhappolhatják azokat előlük, vagy kelepcét állíthatnak a 

Dicső Faj szolgáinak. Egy sikeres Könyvtárhasználat-próbával találhatják meg őket, ami az elmeorvos 

segítsége miatt megduplázódik. 

 

A modul teljesítéséért 1d10+2 ÉPE-pont jár. 

 

Lehetséges folytatások: 

 

Nicky Fazzino kapcsolatai révén olyan heroinra tesz szert, mely egyenesen a mesés Álomföldekre tudja 

röpíteni fogyasztója tudatát. A semmihez sem fogható élmény híre futótűzként terjed az utcán és az 

alternatív szórakozóhely látogatói között. Az Elvarázsolt Erdő piciny, de annál különösebb és 

alattomosabb zoogjainak viszont egyáltalán nem tetszenek az új jövevények, és a szomszédos 



 

Kingsportban roppant vékony az álomvilágot az ébertől elválasztó fal. Miféle kábítószer ez? Honnét 

jön? Nos, a szörnyű igazság az, hogy az alapanyagául szolgáló bűvös mákot egy emberevő cso-cso törzs 

termeszti ama völgyek egyikében, amik Francia-Indokína szinte megközelíthetetlen, dzsungellel borított 

hegyei között bújnak meg, a „lovat” hajóján becsempésző halász, Harlan O. Petty pedig a rettenetes 

Nyarlathotep egyik álarca. 

 

Az ártatlannak tűnő Gilchrist kisasszonyt megvádoló szülőknek igazuk van, a fiatal tanárnő tényleg 

boszorkány, Nyarlathotepet imádja, aki a Fekete Ember képében jelenik meg neki. A hölgy a Keziah 

Mason „elvesztése” után végre ismét erősödni kezdő arkhami coven oszlopos tagjainak egyike, titkos 

neve Elobah, Cthulhu-mítosza 29%-os és több varázsigét is ismer - a Kapcsolat Nyarlathoteppel (Fekete 

Ember alakban), a Rablórém idézése/béklyózása és a Patkányfajzat-átok köztük van. Az arkhamiek 

gyerekeinek megrontásával akar bosszút állni a városon, emellett a megcsappant létszámú gyülekezetet 

is fel akarja tölteni, ezért a Gladiátorokra is kiveti a hálóját. Négy greaser ellen tud állni neki, ezért végez 

velük és büntetésből patkányfajzatokká változtatja őket. Az apró ocsmányságok hamarosan Soames 

autósmozijának látogatóit fogják rémisztgetni. Ebben az esetben Orville Cook is a coven alacsony rangú 

tagja, Ahizer néven. A kultusz vezetője az ötvenes évei végét taposó Katal, vagyis James Allen White, 

a város egyik legjobb ügyvédje. 

 

Adlai Fuller - ha túléli a nyomozókkal való találkozást - nem hajlandó annyiban hagyni a dolgot, a 

szépséges nő és a beatnemzedék formabontó költészete karbidlángként vonzzák. Stanley Lyman 

agyvelejének felfalásával és 10 mágiapont elköltésével 24 órára megszerzi a fiatalember emlékeit, majd 

felkeresi Penny albérletét, hogy elrabolhassa és a ghulkotorék szívébe vigye, egy tágas, osszáriumnak 

is beillő csarnokba. Egy kellemetlen megjelenésű. rendőrnyomozóként dolgozó ghulhibrid, név szerint 

Richard Hopkins a segítője. A halott beatnikre a nyomozók egyike talál rá, mert Lyman aznapra 

találkozót beszélt meg vele, így gyanúsítottá válik, mert a rend őrei - Hopkinsszal az élen - meg vannak 

győződve arról, hogy a kender rendszeres fogyasztása bűnözőt, ámokfutót csinál az emberből. 

 

A Milanese falán lógó képek egyike egy félembernyi Sárga Jelet ábrázol, csontfehér háttér előtt. Vonzza 

az ember tekintetét, azok pedig, akik túl hosszan bámulják, esküdni mernek rá, hogy mintha önálló életet 

élne, mocorog, mint egy kupac téli álmából ébredező féreg. Egyesek megmagyarázhatatlan fejfájásról, 

különös víziókról is említést tesznek. Thomas Nock, egy newburyporti drámatagozatos hallgató és a 

kávézó egyik alkalmi vendége festette, aki valósággal isteníti a Sárga Király című lidérces tragédiát, és 

mielőbb színre akarja vinni. Olyannyira a hatása alá került, hogy még a newburyporti presbiteriánusok 

éves húsvéti tojásvadászatára is a félelmetes Sárga Jellel díszített tojásokkal készül. Az elveszett 

carcosai tróntermében ülő, álarcos Király pedig türelmesen vár. 

 

 

 

 

 



 

NJK-k és szörnyek: 

 

Penelope Poole: 

 

Penny egy leominsteri születésű, porcelánbőrű, filigrán szépség, akit jókora mellekkel áldott meg a sors. 

Apja, James egy prosperáló virág- és koszorúüzletet vezet, amit a bátyja, Jonathan fog örökölni. Anyja, 

Helen háztartásbeli. Gömbölyded vállait verdeső tejfölszőke haját és kék szemét svéd származású 

édesanyjától örökölte. Úgy füstöl, mint a gyárkémény, ezért altja meglepően mély, gyakran köhécsel. 

Mostanság inkább a nők, mint a férfiak közeledésére vágyik és állítása szerint igen nehéz lenyűgözni. 

Egyetlen szépséghibája, hogy vagdossa magát, versszavalás közben gyakran közszemlére teszi az 

alkarjain lévő hegeket. Még tűnyomokat is láthat az ember, a lány önpusztító életvitelének ékes 

bizonyítékait. Penny szénfekete, testhezálló garbót és bő, sötétzöld szövetnadrágot visel, lábán 

bőrszandálok barnállanak, napszemüvegét pedig még a sötét ivóban sem szokta levenni, inkább a fitos 

orra hegyére tolja. A végletek embere, egyszer angyali, másszor valóságos fúriaként viselkedik. Fatima 

márkájú, török dohányból sodort cigarettát szokott szívni, természetesen elegánsan tartott szipkából. 

Nagyon sok szlenget, metaforát kever a beszédébe, például minden harmadik szava „apafej”. Summa 

summárum, annyira laza, hogy majd szétesik. Nem tudja mire vélni a „személyiségvakációs” éveket, de 

a Dicső Faj városában töltött évek egyre gyakrabban libegnek elő emlékezete mélyéről, ami 

forgolódással, hangos motyogással, olykor pedig alvajárással jár, amik miatt két szobatárs is elköltözött 

már. A jelenlegi, egy Heather Baker nevű elsőéves még bírja a gyűrődést. Tehetséges költő, meg tudna 

élni belőle, már csak a felfedezés várat magára. 

 

ERŐ: 9  FIZ: 12  MRT: 9  INT: 17  AKR: 14 ÜGY: 13 

MGJ: 18 MŰV: 15 ÉPE: 51 ÉP: 11 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 62%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 77%, Autóvezetés 25%, Elsősegély 39%, Gyógyszertan 35%, 

Irodalomtörténet 62%, Könyvtárhasználat 55%, Magyarázkodás 60%, Meggyőzés 60%, Művészet 

(Költészet) 61%, Művészet (Rajzolás) 29%, Nyelvtudás (Eszperantó) 12%, Nyelvtudás (Latin) 47%, 

Pszichológia 65% 

 

Stanley Lyman Jr.: 



 

 

A Milanese kávéház törzsvendégei néha „szakállas bárdnak” nevezik a húszas évei vége felé járó, 

átlagos testalkatú, napbarnította férfit, aki Penny alkalmi szeretője. A „narkotikumok és a nemiség 

navábja” maga a megtestesült beatnik sztereotípia; fekete-fehér csíkos matróztrikó, Levi’s 

farmernadrág, fekete barett sapka, szarukeretes szemüveg, kócos haj, pörgő nyelv, ábrándos őzszemek 

és kusza barna szakáll keretezte, csontos arc. Az elszíneződött, szatírfejes tajtékpipája és a bongói szinte 

elválaszthatatlanok tőle. Egy patinás arkhami család sarja, apja gazdag építészmérnök, aki szerette 

volna, ha Stanley is az örökébe lép, de a fiút nem érdekelte a hivatás, ezért hamar otthagyta a Worcesteri 

Politechnikai Intézetet. A kibukás hatalmas veszekedéshez vezetett, Stanley és Geraldine Lyman 

kitagadták a fiút. Testvérei ugyan nem hidegültek el tőle, sőt, olykor még pénzt is küldenek a megrögzött 

életművésznek, ám mérföldek százai választják el őket egymástól; nővére egy springfieldi bankár 

felesége lett, öccse pedig mérnöknek tanul. Stanley most egy kicsiny garzont bérel a város kétes hírű 

részén, hétközben 6:00-18:00-ig Arkham másik felén, Lucy néne bisztrójában „gyöngyhalászik”, 

miközben arról álmodozik, hogy egy szép napon New Yorkba, a beat költészet keleti parti fellegvárába 

költözik majd. Keresetét aranyhörcsög-tenyésztéssel egészíti ki, az állatkákat magánembereknek, az 

egyetemi laboratóriumnak és kisállatkereskedőknek adja el. Lyman távolról sem műveletlen, csak 

tücsköt-bogarat összeolvasott: néprajzot, mitológiát, teológiát, pszichológiát, filozófiát és 

irodalomtörténetet. Ezt az „egekig bűzlő intellektuális moslékot” pedig boldog-boldogtalanra rázúdítja, 

ha kell. Az eszperantó a legújabb hobbija, egy ideje már a verseit is ezen a nyelven írja és adja elő, holott 

rajta kívül a kutya sem érti őket. Nem túl tehetséges költő, valahogy muszáj kirínia a tömegből. 

 

ERŐ: 11 FIZ: 13  MRT: 11 INT: 14  AKR: 13 ÜGY: 11 

MGJ: 11 MŰV: 15 ÉPE: 65 ÉP: 12 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 51%, sebzés 1d3+sb 

Törött üvegpalack 31%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Antropológia 35%, Anyanyelv (Angol) 75%, Gyógyszertan 34%, Irodalomtörténet 58%, 

Könyvtárhasználat 56%, Magyarázkodás 65%, Meggyőzés 51%, Művészet (Költészet) 36%, Művészet 

(Bongók) 51%, Nyelvtudás (Eszperantó) 38%, Okkult 40%, Pszichológia 61%, Történelem 39%, 

Vezetés (Kerékpár) 35% 

 

Arthur Hollister: 

 



 

Jóképű, de alacsony termetű, világosbarna hajú, szürke szemű, vagány fiú, akinek a karjai nagyon 

szőrösek. Angol nyelvet és irodalmat tanul az arkhami „borostyántoronyban”. Sötétkék inget és szürke 

szövetnadrágot hord, lábán új bőrpapucs, ovális arcát borotválja, amiről az állán lévő sebtapasz is 

árulkodik. Lyman országos cimborája. Vermonti gyerek, a Champlain-tó - Amerika Loch Nesse - partján 

fekvő város, Burlington szülötte, „négyzet” apja, Lawrence közjegyző, anyja, Ruby a háztartást vezeti 

és kertészkedik. Lenézett, izomagyú bátyja, aki az apjuk nevét viseli, aknára lépett Koreában és műlábra 

szorul. Anyai ágon William Hepburn Russell, az egyik Pony Express-alapító távoli rokona. A 

fiatalember jelenleg a Miskatonic Egyetem kollégiumában lakik. Art a Milanesében mindig ír kávét 

fogyaszt és újságpapírba töltött virginiai dohányt szív, mostanság pedig azt a viseltes állapotú, 

szamárfüles verseskötetet olvasgatja, amit két napja látott meg egy szemétkupac tetején. „Nagyon vad 

olvasmány, apafejek.” A Monolit Népe a címe és a tragikus sorsú new yorki költő, Justin Geoffrey írta. 

Hollisternek eddig azt sikerült kiderítettenie róla, hogy eredetileg Texasban született és John Ernest 

Tyler néven látta meg a napvilágot. ’17-ben költözött a Nagy Almába, ahol verseket írt és alkalmi 

munkákból élt, de 1920-ban megadatott neki, hogy Európába utazzon, 1922-ben pedig Magyarországon 

is járt. Egy eldugott falut keresett fel, ahol a múzsa homlokon csókolhatta, mert hazatérte után csak úgy 

ontotta a vadabbnál vadabb verseket. Később Chicagóban tűnt fel, a „dzsúz” és a mofium rabjaként, és 

nem sokkal a verseskötet kiadása után az Illinois-i Állami Elmegyógyintézetbe zárták, ahol ’26-ban 

elhunyt. Egy ’55-ös, fekete Plymouth Belvedere-t vezet. 

 

ERŐ: 11 FIZ: 12  MRT: 9  INT: 13  AKR: 15 ÜGY: 11 

MGJ: 13 MŰV: 14 ÉPE: 79 ÉP: 11 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 71%, Autóvezetés 35%, Könyvtárhasználat 41%, Irodalomtörténet 

40%, Meggyőzés 40%, Művészet (Költészet) 35%, Természet 39% 

 

Nicholas „Lókupec” Fazzino: 

 

Ez a gesztenyebarna szemű, mediterrán külsejű, helyes fiú, aki egy betörő és egy utcalány fia. Göndör, 

éjszín haja rövidre van nyírva. Fehér inget, barna zakót és kék farmert visel, melyek zsebei fűvel és 

„lóval”, vagyis kapszulákban tárolt heroinnal vannak tömve - innen ered a beceneve is. Barátságos, 

egészséges mosolya mögött egy hitvány, számító kígyó rejtőzik, akit teljesen hidegen hagy, hogy hány 

életet tesz tönkre. Csak a „halott elnökök”, azaz a zöldhasúak számítanak, mert Nicky Fazzino minél 

több elismerést akar bezsebelni, hogy Bostonba kerülhessen, ahol nagyobbat lehet szakítani, hiszen az 



 

új-angliai maffia teljes jogú tagjává akar válni. A törtető srác egy ’54-es Pontiac Star Chiefet vezet, ami 

szürkére van festve. A hátsó ülés, ahol nem egy beatniklány is megfordult már, különféle 

ponyvamagazinokkal van tele. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 14  MRT: 12 INT: 13  AKR: 11 ÜGY: 12 

MGJ: 13 MŰV: 10 ÉPE: 55 ÉP: 13 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb 

Rugós kés 55%, sebzés 1d4+sb 

Fejelés 48%, sebzés 1d4+sb 

 

Képzettségek: Autóvezetés 50%, Elrejtés 70%, Észrevétel 70%, Gyógyszertan 49%, Kitérés 40%, 

Magyarázkodás 65%, Meggyőzés 65% 

 

Philip Cattaneo: 

 

Ez a negyven feletti, erősen kopaszodó, de folyton borostás, sötét hajú és szemű özvegyember a 

Milánóból bevándorolt szülei családi vállalkozását viszi tovább. Termetre köpcös, pókhasa majd 

szétfeszíti a kávéfoltokkal tarkított fehér ingét. Gyakran felönt a garatra, mert szeretett felesége ’47-ben 

halt meg a műtőasztalon, epehólyag-eltávolítás közben. Minden hétvégén kimegy Julia sírjához és, bár 

joviális fickó benyomását kelti, jellemzően könnybe lábad a szeme, ha a váratlanul elhunyt asszonyról 

beszél. A II. világháború idején még mélyen vallásos római katolikus volt, ezért nem akarta fegyverrel 

szolgálni a hazát, de a konfliktus véressége, a bataani halálmenet, a holokauszt és a nukleáris hadviselés 

borzalmai meggyőződéses istentagadót faragtak belőle. Kőműves édesapja, az öreg Phil a fasizmussal 

szimpatizált, ezért a háborús éveket rács mögött tötötte. Tavaly halt meg szívrohamban. A háború alatt 

a Polgári Közszolglat nevű program tagja volt, ami a lelkiismereti okokból szolgálatot megtagadó 

férfiaknak segített hasznos munkát találni, és az erdészetnél kötött ki. Lányai már férjezettek, de csak 

egy, a legidősebb maradt Arkhamben, a középső Las Vegasban, a legfiatalabb, egy parti őr felesége 

pedig Nantucketben él. Mivel a Milanese Arkham egyik legfelkapottabb helye, Cattaneo fel akar venni 

egy újabb felszolgálót, ugyanakkor viszont tetemes védelmi pénzt fizet Füles Salnek, aki nélkül talán 

már rég bezárták volna a kávézót, hiszen közismert drogtanya. Phil UFO-hívő, falja az azonosítatlan 

repülőtárgyakról szóló könyveket. Nincs egyedül, Kenneth Arnold ’47-es észlelése után valóságos 

repülő csészealjláz söpört végig az országon, árgus szempárok ezrei lesik az eget. A férfit a feketeruhás 



 

emberek nyűgözik le leginkább. Gray Barker 1956-ban kiadott, Túl sokat tudtak a repülő csészealjakról 

című könyvét egyenesen letehetetlennek találja. 

 

ERŐ: 12 FIZ: 12  MRT: 14 INT: 11  AKR: 11 ÜGY: 11 

MGJ: 10 MŰV: 13 ÉPE: 50 ÉP: 13 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Hitelképesség 45%, Magyarázkodás 40%, Meggyőzés 36%, Művészet (Ének) 63%, 

Nyelvtudás (Olasz) 37%, Könyvvitel 58%, Pszichológia 66%, Tájékozódás 41%, Természet 40%, 

Tűzoltás 30%, Ufológia 34% 

 

Clifford Nunn: 

 

Ez a huszonéves, sudár, karcsú férfi a kávéházban feltűnő kevés színesbőrű egyike, bár a tulajdonos és 

a vendégek szívesen látják őket, szimpatizálnak az egyenlő jogokat követelő aktivistáikkal. Gyapjas 

haja rövidre van nyírva, a vastag ajkú, hófehér fogakkal teli szája feletti vékony bajusz kellemes, 

tejeskávéra emlékeztető színű arcának egyik éke. Kedves, szorgalmas és kimondottan elegáns 

megjelenésű fiatalember, aki khaki színű öltönyt visel, fehér inggel és fekete csokornyakkendővel. 

Arkhami, bár a szülei annak idején még Mississippiből vándoroltak ide, a KKK elől menekülve. A 

puskapor szaga sem idegen számára, mert a koreai konfliktus során a dernai győzőnek: Presley 

O’Bannon tengerészgyalogos hadnagynak, az első amerikai-berber háború hősének nevét viselő 

rombolón szolgált. Főnökével sokat vitáznak a vallásról, a földönkívüli életről és a politikáról, mivel 

különböző pártokra voksolnak - Cliff hívő és republikánus -, de ennek ellenére jó cimborák maradtak. 

Remek társaság, mindenkihez van egy jó szava és emberismerőnek sem utolsó. Nős, egy fia és egy lánya 

van. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 13  MRT: 15 INT: 12  AKR: 11 ÜGY: 15 

MGJ: 14 MŰV: 11 ÉPE: 50 ÉP: 14 

 

Mozgás: 8 



 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 59%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Művészet (Nagybőgő) 67%, Pszichológia 44%, Úszás 45% 

 

June Gilchrist: 

 

A fiatal, gesztenyebarna hajú, kissé molett hölgy frizurája ugyanolyan, mint amilyet Audrey Hepburn 

viselt a Római vakáció című sikerfilmben. Bokáig érő fehér szoknya és fekete pulóver van rajta, lábán 

szandál feketéllik. Hadiárva, édesapja, a kertész Joseph az Ardennekben esett el a háborúban, anyja, 

Mary háztartásbeliből lett gépírónő, hogy ki tudja tanítani a két gyermeküket. Bátyja, Joe szakács, 

Bostonban él a családjával. June a 622 West Church Streeten lévő Hubbard Általános Iskola tanára, de 

a közelmúltban felfüggesztették, méghozzá boszorkányság vádjával! Pedig csupán annyi volt a bűne, 

hogy a tavalyi halloweeni jelmezében adta le a salemi boszorkányperekről szóló anyagot. Egy öt éves, 

fűzöld Dodge Coronet büszke tulajdonosa. 

 

ERŐ: 10 FIZ: 11  MRT: 13 INT: 14  AKR: 11 ÜGY: 10 

MGJ: 11 MŰV: 14 ÉPE: 55 ÉP: 12 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Pofon 50%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 71%, Autóvezetés 35%, Hitelképesség 68%, Könyvtárhasználat 

60%, Meggyőzés 59%, Művészet (Költészet) 30%, Nyelvtudás (Francia) 45%, Történelem 60% 

 

Marie Desjarlais: 

 

Ez a dekoratív, darázsderekú, vörösesbarna hajú, kék szemű bűnöző azért tetszeleg a könnyűvérű 

beatnik „csirke” szerepében, hogy elcsábítsa és ágyasa segítségével megzsarolhassa a lakásukra csalt, 

egy forró éjszakában reménykedő szerencsétleneket. A módszerük a következő: a fondorlatos nő felcsíp 



 

egy vendéget - általában egy egyetemistát -, majd a közeli albérletébe invitálja. Dennis Sicotte, Marie 

jól megtermett „férje” az utolsó előtti pillanatban toppan be, hogy kiadós veréssel fenyegesse a tetten 

ért, halálra vált arcú fiatalembereket, akik fizetnek, mint a katonatiszt. Korábban édesanyjához 

hasonlóan a legősibb mesterséget űzte, de új kedvese megparancsolta neki, hogy hagyjon fel vele. 

Desjarlais egykori stricijének nem tetszett a dolog, de egy betört orr jobb belátásra kényszerítette. A 

kávéháztól néhány utcányira, a 197 East Pickman Streeten laknak, abban az elhanyagolt bérházban, ahol 

a mesebeszéd szerint Barna Jenkin, a legendás Keziah Mason familiárisa kirágta egy Walter Gilman 

nevű egyetemi hallgató szívét. Arkham talán legöregebb épülete ez, amit a városiak - Marie is, mivel itt 

született, francia-kanadai származású szülők gyermekeként - csak boszorkányháznak neveznek, mert az 

ördögien gonosz banyáé volt. A fiatalember véres végzete is népszerű rémhistória. Édesszájú nő, gyakori 

látvány, hogy Hershey’s csokoládét majszol. 

 

ERŐ: 10 FIZ: 11  MRT: 9  INT: 13  AKR: 11 ÜGY: 13 

MGJ: 14 MŰV: 7 ÉPE: 55 ÉP: 10 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 54%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Magyarázkodás 77%, Meggyőzés 79%, Pszichológia 75% 

 

Dennis Sicotte: 

 

Marie szeretője és bűntársa egy húszas éveiben járó, Észak-Maine-ből származó, szintén francia-kanadai 

gyökerekkel bíró gazember, aki lassan négy hónapja él Arkhamben. Szülei földművesek voltak, akik 

egy áradás során veszítették életüket, amikor a férfi még csak 16 éves volt. A fiuk bivalyerős, rosszarcú 

és valóságos égimeszelő, kinek kócos, barna haja és jéghideg, szürkés szemei vannak. Barna-fekete 

kockás inget és kék farmert hord, lábain csónaknak is beillő, ormótlan bakancsokat látni. Dennis lusta, 

félanalfabéta és buta, csak a testedzés, a hasa, a testi örömök és a balhé érdeklik. Egyfolytában súlyzózik, 

az öklein fekvőtámaszozik, húzódzkodik, illetve egy homokkal teli zsákot püföl, amit a bérház mögötti 

fa egyik ágára akasztott fel. Süt róla, hogy agresszív ember, ám azt még a kedvese sem tudja róla, hogy 

Maine-ben gyilkosság miatt körözik - tíz hónapja, hogy Jackmanben agyonvert és kirabolt egy Augusta 

McDaniels nevű öreg özvegyasszonyt, akinek a birtokán dolgozott. A holttestet a tyúkól mögött égette 

el, egy nagy kupac avarral és újságpapírral együtt. Babája még azt sem sejti, hogy valójában Vincent 

Cyrnek hívják. Remek hivatásos ökölvívó válhatott volna belőle, ám a ringben vissza szoktak ütni, neki 

pedig a gyengébbek terrorizálása az élete. 



 

 

ERŐ: 16 FIZ: 16  MRT: 17 INT: 8  AKR: 10 ÜGY: 12 

MGJ: 11 MŰV: 5 ÉPE: 36 ÉP: 17 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d6 

 

Fegyverek: Ököl 78%, sebzés 1d3+sb 

Fejelés 67%, sebzés 1d4+sb 

 

Képzettségek: Autóvezetés 33%, Birkózás 51%, Mechanikus szerelés 46%, Kitérés 53%, Lopakodás 

35%, Nyelvtudás (Francia) 25%, Rejtőzés 35% 

 

Heather Baker: 

 

Penny szobatársa egy tízes évei legvégén járó, lófarkas, tűzvörös, szeplős lány a massachusettsi 

Lawrence-ből. A szülei tanárok, két öccse és egy húga van. Még mindig úgy öltözködik, mintha 

középiskolás lenne: rózsaszín blúz, fekete térdszoknya, fehér zokni, fehér masni és lapos cipő. Gólya, 

tanítónő szeretne lenni. Alakja kissé duci, még kifestetlen arca sem emeli ki a tömegből, csupán 

halványkék szemei nevezhetők szépnek. Kedves, csendes és visszahúzódó, aki szabadidejében vagy 

versesköteteket, lányregényeket búj, vagy doo-wopot hallgat, vasárnap délelőttönként pedig a metodista 

templomban lehet megtalálni. A két lány közt ég és föld a különbség, mégis jól megvannak, Heathert 

még Penny rémálmai sem szokták zavarni, legtöbbször úgy alszik, mint a mormota. 

 

ERŐ: 10 FIZ: 11  MRT: 12 INT: 14  AKR: 12 ÜGY: 10 

MGJ: 11 MŰV: 15 ÉPE: 60 ÉP: 12 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb 

 



 

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 78%, Elsősegély 39%, Könyvtárhasználat 59%, Művészet (Ének) 

54% 

 

Clarissa Marsh: 

 

Poole-ék házinénije egy kövér, hetvenes éveiben járó, enyhén szőrös arcú, májfoltos bőrű 

vénkisasszony, szemüvegének vastag lencséje egy szódásszifonnak is becsületére válna. Fehér, 

virágmintás ruha van rajta, ősz haját daueroltatja. Első blikkre morcosnak tűnik, valójában azonban 

vajszívű, jó humorú hölgy. Penny-vel eleinte nehezen jöttek ki, de rengeteget javult a viszonyuk, és Ms. 

Marsh még az éjjeli kimaradások felett is hajlandó szemet hunyni, hisz egyszer fiatal az ember. Lakása 

alatt egykor a család édességboltja üzemelt, de a harmincas évek közepén megszorultak, ezért el kellett 

adniuk egy Max Goldbach nevű zsidónak, aki a náci Németországból menekült el. A három gyermek 

közül csak Clarissa maradt a családi fészekben, varrómunkából éldegélve, szülei halála után pedig vett 

egy emeletes ágyat és kiadta a hálószobát. Bottal közlekedik, és szinte csak akkor hagyja el otthonát, ha 

templomba - ő is metodista, Heatherel szokott menni -, bevásárolni, illetve bingózni megy. Régen sokkal 

aktívabb életet élt, még az Amerikai Forradalom Leányainak, egy vérségi alapokon nyugvó hazafias 

nőszervezetnek is tagja volt - őse, Increase Marsh korzár volt. Erős dohányos, Lucky Strike-ot szív. 

 

ERŐ: 8  FIZ: 8  MRT: 14 INT: 12  AKR: 11 ÜGY: 8 

MGJ: 8  MŰV: 13 ÉPE: 55 ÉP: 11 

 

Mozgás: 6 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Pofon 50%, sebzés 1d3+sb 

Sétabot 40%, sebzés 1d6+sb 

 

Képzettségek: Alkudozás 70%, Hallgatózás 79%, Könyvvitel 67%, Művészet (Hímzés) 92%, 

Pszichológia 70% 

 

Kent Nightingale őrmester: 

 

Ez a hordómellkasú, busa szemöldökű, mindenki által ismert zsaru tősgyökeres arkhami, akinek már a 

nagyapja is rendőr volt. Tizenkét éve koptatja a French Hill aszfaltját, úgyhogy már mindent látott, 

háromszor is. Apagyilkosság, csoportos nemi erőszak, családirtás, utcai bandák közti leszámolás, amit 



 

akarsz. Úgy véli, hogy ezek az összevissza hablatyoló, drogos, fene tudja, mi ellen lázadó fiatalok sem 

fognak meglepetést okozni neki. Járőrözés közben Chesterfieldet szív vagy Planters földimogyorót 

rágcsál. Hobbijai a közeli víztározóban való horgászat, a zenehallgatás - Phillel a dzsesszről szokott 

beszélgetni -, a vadnyugati filmek és sorozatok nézése, a pankráció, a Tarzan-regények olvasása és a 

biliárd. Ifjúkorában bélyegeket is gyűjtött. Régóta dédelgetett álma, hogy leszerelés után kocsmát nyit 

a rendőrőrs közelében, aminek Hűvös lesz a neve. Neje, Thelma háztartásbeli, két fiút és három lányt 

szült Kentnek, akik már elhagyták a családi fészket. A rendőr gyermekbénulás miatt vastüdőbe zárva 

vegetáló bátyja, Ashley is velük él a kertvárosban, Mrs. Nightingale és egy felbérelt ápolónő gondozzák. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 13  MRT: 16 INT: 14  AKR: 14 ÜGY: 12 

MGJ: 10 MŰV: 11 ÉPE: 60 ÉP: 15 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: .38-as Colt Police Positive revolver 86%, sebzés 1d10 

Ököl 71%, sebzés 1d3+sb 

Gumibot 67%, sebzés 1d6+sb 

 

Képzettségek: Anyanyelv (Angol) 60%, Észrevétel 65%, Hallgatózás 60%, Jog 35%, Kitérés 41%, 

Meggyőzés 64%, Nyelvtudás (Olasz) 30%, Nyomolvasás 66% 

 

Dr. Gregory Longfield: 

 

A walthami gyermekpszichiátrián dolgozó szakember egy középkorú, barna hajú, kék szemű, 

szemüveges, Aqua Velvától illatozó férfi, aki a futótűzként terjedő kopasz foltját rejtegeti - sikertelenül. 

Arca kedvességet sugall, ám álla bal felén egy kisebb bibircsók található, ami szinte vonzza az ember 

tekintetét. Él-hal a süteményekért, ezért száz kiló körül van, minek köszönhetően fáradékony és ha 

megerőlteti magát, szuszogva veszi a levegőt. Woodstockban született, Connecticut államban, John, egy 

bőrgyógyász és Elizabeth, egy háztartásbeli egyetlen fiaként. Már csak az apja él, akivel nem tartja a 

kapcsolatot, mert szigorú szülő volt, akinek túlságosan gyakran járt el a keze. Az orvos a II. 

világháborúban a Parti Őrségnél szolgált. Eleinte a keleti partot ellenőrző, német beszivárgókra vadászó 

lovasokkal őrjáratozott, a normandiai partraszállás után viszont egy csapatszállító hajóra került. Tetőtől 

talpig fehérbe van öltözve, egyedül a csokornyakkendője sötétkék, világoskék mintákkal. Lábán 

krokodilbőr cipő visel. Nős, ápolónő nejével ikerlányokat nevelnek. Szabadideje viszonylag csekély, de 

szívesen olvas, horgászik, tekézik és gombászik, ha teheti. Egy fehér színű, 1956-os Lincoln Premiere-

t vezet. 



 

 

ERŐ: 13 FIZ: 11  MRT: 15 INT: 15  AKR: 11 ÜGY: 10 

MGJ: 12 MŰV: 15 ÉPE: 55 ÉP: 13 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 50%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Autóvezetés 32%, Biológia 75%, Gyógyszertan 69%, Hipnotizálás 50%, Nyelvtudás 

(Latin) 62%, Lovaglás 40%, Orvoslás 75%, Pisztoly 51%, Pszichoanalízis 79%, Pszichológia 77%, 

Puska 58%, Természet 49%, Úszás 40% 

 

Zachary Ryder: 

 

A Fény Gyermekeit vezető őszülő fanatikus egy múlt századi hegyi emberre hasonlít, mintha Grizzly 

Adams vagy Májevő Johnson tért volna vissza a túlvilágról, hogy Jézus Krisztusról prédikáljon. 

Tagbaszakadt, mellig érő szakállú, égő szemű férfi, akinek szigorú arca olyan, mint a gránit. Hívei előtt 

az Úr ellentmondást nem tűrő, dörgő hangú szolgájának szerepében tetszeleg, az igazág azonban, hogy 

gyarló és őrült, aki azért alapított szektát, hogy a szülői házból hozott vallási buzgalmát és a bűnös 

szenvedélyeit egyaránt kiélhesse. Elnyűtt, puritán szabású öltözéket visel, hóna alatt egy rongyosra 

olvasott, múlt századi Bibliát szorongat. A michigani Lansingben látta meg a napvilágot, földműves 

szülei mélyen vallásos baptisták voltak, akik olyan szegény sorban éltek, mint a templom egere, még a 

földön heverő almacsutkát is megették. Zachary-nek csupán négy testvére élte meg a felnőttkort a tízből. 

1918-ban besorozták a seregbe, de nem Franciahonba küldték, hanem Észak-Oroszországba, hogy a 

bolsevikok ellen harcoljon; jobb alkarján halványan, de még ma is ott kéklik a jegesmedve, a 339. 

gyalogezred jelképe. Jó katona volt, a gyilkos háború vége után azonban egyedül az élvhajhászat 

szélesre tárt karjaiban lelte meg a helyét, miközben folyton Isten dühétől rettegett. Néhány évnyi 

csavargás, részegeskedés, szoknyavadászat és ájtatoskodás után azonban megvilágosodott és rájött, 

hogy ő nagyra, afféle modern apostolságra hivatott, az egyházak pedig hamisak, mert már rég nem az 

Úr igéjét hirdetik. Sőt, a magukat kereszténynek nevezők oroszlánrésze is el fog pusztulni a végítélet 

során, egyedül ő és a követői fognak megmenekülni, mert felismerték a titkos igazságot és Jézus 

Krisztus tanítványainak egyszerű életére törekszenek! A bűnbánó Ryder nagy nehezen leszokott az 

italról, ám a testiség iránti vágya már túl erősnek bizonyult. Zachary apostol, ahogy hívatja magát, 

olyannyira a nők rabja, hogy nyája több bárányát is teherbe ejtette már; bár azt prédikálja, hogy maga a 

Teremtő mosolygott rá kicsiny közösségükre, mert isteni csoda, szeplőtelen fogantatás történt. Túlzás 

nélkül megállapítható, hogy önjelölt prófétánkat még egy mérgeskígyókkal táncoló pünkösdista is 

bolondnak tartaná. Gyakran látni az Independence Square-en, Arkham főterén, amint igét hirdet. 



 

 

ERŐ: 13 FIZ: 14  MRT: 14 INT: 14  AKR: 14 ÜGY: 10 

MGJ: 8  MŰV: 13 ÉPE: 24 ÉP: 14 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 68%, sebzés 1d3+sb 

 

Képzettségek: Hitelképesség 21%, Kitérés 34%, Meggyőzés 50%, Művészet (Ének) 55%, Pszichológia 

74% 

 

A Fény Gyermekei: 

 

A képmutató szektavezér kivétel nélkül fehér követői Zachary apostolhoz hasonló módon öltözködnek. 

Spártai, istenfélő életük Ryder szerint a lelki üdvözülés, a mennyországba vezető út és az Armageddon 

túlélésének egyetlen eszköze. Szigorú szabályok közt élnek: tilos táncolniuk, a szektán kívüli 

rokonaikkal kapcsolatba lépniük, gyógyszereket szedniük és orvost látogatniuk. Természetesen a 

szeszesital is tabu. Napi hat-nyolc órán át tanulmányozzák a Szentírást. A férfiaknak szakállt kell 

növeszteniük, a nők alárendelt szerepben vannak, a gyerekeket pedig mindennemű játéktól eltiltották. 

A többszöri szabályszegők kitaszíttatnak. Békések, csupán a legvégső esetben támadnak. Két fiatal 

arkhami is tagjuk: William Cushing, egy Robert Cushing nevű ékszerész kisebbik fia, aki otthagyta az 

egyetemet a szekta miatt, valamint Patrick Murphy, egy volt római katolikus ács. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 13  MRT: 11 INT: 11  AKR: 11 ÜGY: 11 

MGJ: 11 MŰV: 8 ÉPE: 40 ÉP: 12 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb 

Kapa 60%, sebzés 1d2+1+sb 



 

Kasza 60%, sebzés 1d8+1+sb 

Balta 60%, sebzés 1d6+1+sb 

Sarló 60%, sebzés 1d6+1+sb 

 

Képzettségek: Hárítás 22%, Kitérés 25%, Művészet (Ének) 40% 

 

Salvatore Buscema: 

 

Sal, a Gladiátorokként ismert tinibanda vezetője egy tízes évei végén járó, zselézett hajú, markáns arcú, 

keménykötésű fiatalember, aki le sem tagadhatná szicíliai származását. Szűk, fehér színű pólót visel, 

melynek bal ujjába egy doboz Winstont tűrt be, Levi’s farmerja olajfoltokkal pettyezett, bakancsa 

viseltes. Bal vállát a „Gladiátorok” felirat díszíti, a jobbon pedig egy meztelen nő integet. Nagyszülei 

még Palermóból jöttek az Egyesült Államokba, a hadiözvegy, alkoholista, mosónőként robotoló anyja, 

a testét áruló nővére és a börtönviselt, volt ejtőernyős nagybátyja nevelték fel. Jelenleg egy lower 

southside-i autószerelőnél dolgozik, a fegyverét is annak műhelyében barkácsolta össze, suttyomban. 

Egy ’50-es, feltuningolt, feketére festett Chrysler New Yorkert vezet. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 14  MRT: 13 INT: 13  AKR: 11 ÜGY: 13 

MGJ: 13 MŰV: 8 ÉPE: 55 ÉP: 14 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 75%, sebzés 1d3+sb 

Rugós kés 60%, sebzés 1d4+sb 

.22-es kaliberű sufnipisztoly 53%, sebzés 1d4 

 

Képzettségek: Autóvezetés 50%, Elektromos szerelés 41%, Kitérés 34%, Magyarázkodás 44%, 

Mechanikus szerelés 50%, Művészet (Ének) 44%, Művészet (Tánc) 40% 

 

A Gladiátorok: 

 



 

A sebességfüggő greaser szubkultúra helyi képviselői lower southside-i munkás- és alsó osztálybeli 

családokból származó fiatalok, akik az autók, a lányok, a léhaság, a rock and roll és a balhé 

megszállottjai. Zömüknek olasz vér csordogál az ereiben, ezért hevesebb a vérmérsékletük, még a 

bandán belül is gyakoriak a kakaskodások. Fekete vagy fehér pólókat, Levi’s farmernadrágokat, 

bakancsokat vagy Converse tornacipőket és Perfecto bőrkabátokat viselnek. Sötét hajukat zselézik, a 

lázadást szimbolizáló pompadúr frizura a védjegyük. Egy részük még az iskolapadot koptatja, a többi 

viszont már kibukott, alantas kétkezi munkából él. Régebbi, használt gépkocsikkal járnak, amiket 

megbütyköltek, hogy gyorsabbak legyenek. Maczak 1950-es, meggypiros színű Oldsmobile 88-asa a 

legújabb. Neveik: Vic Barbieri, Joe Vanotti, Eddie Nelson, Mario Fragomeni, Chuck Page, Frankie 

Garofalo és Joey Maczak. 

 

ERŐ: 12 FIZ: 12  MRT: 11 INT: 11  AKR: 11 ÜGY: 12 

MGJ: 11 MŰV: 9 ÉPE: 55 ÉP: 12 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 65%, sebzés 1d3+sb 

Rugós kés 60%, sebzés 1d4+sb 

Elhajított kő 55%, sebzés 1d4 

 

Képzettségek: Autóvezetés 46%, Elektromos szerelés 39%, Hajítás 55%, Kitérés 34%, Magyarázkodás 

49%, Mechanikus szerelés 43%, Művészet (Ének) 44%, Művészet (Tánc) 40% 

 

Orville Cook: 

 

Az arkhami szeméttelep őre egy inas, gyér hajú, középkorú ember, aki sötétkék színű, szakadozott 

munkásruhát visel. Barna haja és szeme van, húsos orra enyhén ferde. Szabadidejében Budweisert vedel, 

guberál és a hulladékban turkáló mosómedvéket, opposzumokat, szkunkokat és patkányokat ritkítja a 

.22-es kaliberű puskájával. Az állam másik felén, Wilbrahamben született, de két évtizeddel ezelőtt el 

kellett hagynia Hampden megyét, mert Chicopee városában részegen megerőszakolta egy késdobáló 

pincérnőjét. Arkhamben a vágóhídon talált munkát, majd rövid udvarlást követően elvett egy Carol 

Murphy nevű french hilli lányt. Pearl Harbor megtámadása után jelentkezett a hadseregbe, a 26. „Jenki” 

gyaloghadosztály lövésze lett, és sötét ösztöneire hallgatva Európában is megbecstelenített egy francia 

és négy német nőt. Cook közlegény az előbbi miatt majdnem hadbíróság elé került, de a helyiek 

megvédték, mondván, hogy áldozata aljas módon kollaborált a megszállókkal, mert egy német tiszt 

szeretője volt. A fiatalember háborúban látott borzalmak hatására inni kezdett, egyre lejjebb csúszott, 



 

végül pedig a szeméttelepen kötött ki, éhbérért. Kétségbeesett feleségétől azért vált el kilenc évvel 

ezelőtt, mert meddőnek tartotta, holott valójában ő az. Carol Bostonba költözött, újranősült és azóta 

anya lett. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 12  MRT: 13 INT: 11  AKR: 11 ÜGY: 13 

MGJ: 10 MŰV: 7 ÉPE: 33 ÉP: 13 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: .22-es Winchester Model 1890 „csúszdás” puska 75%, sebzés 1d6+1 

.45-ös Colt M1911 pisztoly 60%, sebzés 1d10+2 

Ököl 60%, sebzés 1d3+sb 

Ólomcső 60%, sebzés 1d6+sb 

 

Képzettségek: Hárítás 36%, Kitérés 36% 

 

Balto: 

 

A világhírű szánhúzóról elnevezett termetes, fekete szőrű és mogorva korcskutya Cooké. Napközben, 

mikor a kapu nyitva van, láncra van verve, gazdája napnyugtakor engedi el. 

 

ERŐ: 11 FIZ: 12  MRT: 6  AKR: 6  ÜGY: 14 ÉP: 9 

 

Mozgás: 12 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Harapás 40%, sebzés 1d6 

 

Képzettségek: Érdekes szag megérzése 90%, Hallgatózás 75% 



 

 

Anthony Griffin: 

 

Ez a nagyra nőtt, vastag ajkú, vörösesszőke szöghajú, rosszarcú legény - Emma Ryan rokona - egy kétes 

hírű ír-amerikai nagycsaládban nőtt fel, tulajdonképpen kölyökkora óta a bűn útját járja. Válla széles, 

karjai erősek, zöld szemei hidegek, viseltes ruhája piszkos. Taktikája a következő: a kiszemelt áldozat 

közelébe férkőzik, majd ráfogja a zsebében Elrejtett kis kaliberű pisztolyt, aminek így megduplázódik 

a találati esélye. Csupán 1d5 dolcsi és egy üres laposüveg van nála. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 14  MRT: 14 INT: 10  AKR: 10 ÜGY: 12 

MGJ: 9  MŰV: 5 ÉPE: 50 ÉP: 14 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 65%, sebzés 1d3+sb 

FN Baby Browning pisztoly 41%, sebzés 1d6 

 

Képzettségek: Birkózás 41%, Elrejtés 41%, Kitérés 41% 

 

Arkhami rendőrök: 

 

Két fiatal, tintakék egyenruhás, tányérsapkás arkhami rendőr, név szerint Neil Conroy és Abraham 

Rothziegel. Az egyik ír-amerikai, a másik osztrák zsidó bevándorlók fia, de összeszokott párost 

alkotnak, általában ír és zsidó viccekkel ugratva egymást. Egy ’56-os, fekete-fehérre mázolt Dodge 

Coronet rendőrautóval szoktak járőrözni. Akkor lépnek színre, ha a nyomozók rendőrt hívnak. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 12  MRT: 12 INT: 12  AKR: 12 ÜGY: 12 

MGJ: 11 MŰV: 12 ÉPE: 60 ÉP: 12 

 

Mozgás: 8 



 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: .38-as Colt Police Positive revolver 53%, sebzés 1d10 

Ököl 53%, sebzés 1d3+sb 

Gumibot 53%, sebzés 1d6+sb 

 

Képzettségek: Autóvezetés 40%, Jog 25%, Észrevétel 47%, Hallgatózás 47%, Kitérés 33%, Meggyőzés 

47%, Nyomolvasás 42% 

 

Jacob Petrosian: 

 

A Dicső Fajt szolgáló vakbuzgó szekta különítményének vezetője egy zömök, középkorú férfi, akit 

könnyen olasz származásúnak nézhetnek az emberek, holott örmény. Fekete haja már őszbe vegyül, 

arcát dús, összenőtt szemöldöke uralja, sötét szemei alatt táskák húzódnak. Szürke öltönyt és fehér inget 

visel, nyakkendő nélkül. Apai nagyszülei a múlt század utolsó évtizedében, nem sokkal az abdul hamidi 

üldözések előtt vándoroltak ki az Oszmán Birodalomból, hogy Bostonban kezdjenek új életet. Adanában 

élő anyai nagyszülei viszont a világméretű yithi kultusz tagjai voltak, akiknek a Dicső Faj egyik emberi 

testben rejtőző tagja 1908-ban megparancsolta, hogy az év végére hagyják el a szülőhazájukat, és az 

Egyesült Államok felé vegyék az irányt. A népes család útra kelt, így sikerült elkerülnie azt a tragédiát, 

amit az 1909-es adanai mészárlásként ismer a történelem. New Yorkban szálltak partra, idővel pedig 

szétszéledtek az Egyesült Államok keleti államaiban és kapcsolatba léptek az időutazó elméket szolgáló 

kultusz itteni képviselőivel. Levon Petrosian, Hagop - angolul Jacob - édesapja a Bostonnal szomszédos, 

örmény bevándorlóktól hemzsegő Watertownban alapított családot, és mindegyikőjüket Pnakotus urait 

szolgálatára nevelte. Jack három dobozzal is elszív egy nap, a Viceroy cigaretta a kedvence. Kis 

csapatának egy része német, háborús trófeaként hazahozott fegyverekkel van felszerelve. 

 

ERŐ: 13 FIZ: 12  MRT: 10 INT: 15  AKR: 17 ÜGY: 11 

MGJ: 10 MŰV: 16 ÉPE: 0  ÉP: 11 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb 

Mauser HSc pisztoly 45%, sebzés 1d8 



 

 

Képzettségek: Anyanyelv (Örmény) 80%, Autóvezetés 45%, Cthulhu-mítosz 20%, Észrevétel 61%, 

Hallgatózás 37%, Kitérés 40%, Lopakodás 47%, Nyelvtudás (Angol) 74%, Rejtőzés 47% 

 

Varázslatok: Mentális sugallat, Tudatzúzás 

 

Beverly Wilkins: 

 

Magas, erős testalkatú, késő harmincas nő, szőkére festett haja a vállát verdesi. Polgári családból 

származik, szülei Beverly Bayne-ről, egy ismert színésznőről nevezték el. Arcvonásai, kék szemei 

elgyötörtségről árulkodnak, ami nem is csoda, mert egy évtizeden keresztül az Ohióban található 

Athensi Elmegyógyintézet lakója volt. Állandó hisztériás rohamai miatt került ide, ahol egy Dr. Elbert 

Hanford nevű megszállott freudista klitoridektómiát hajtott végre rajta, vagyis sebészeti úton 

eltávolította a csiklóját. A szerencsétlen kamaszlány apátiába esett és napkeltétől napnyugtáig a notórius 

tébolydához tartozó földeken robotolt, mint holmi hús-vér gépezet. 1950 nyarán szökött meg Rebecca 

Hollender, egy súlyos amnéziával kezelt zongoravirtuóz segítségével, akinek a testében a Dicső Faj 

egyik tagja vert tanyát. A szellemlény megláttott valamit a hallgatag, keménykötésű nőben, és egy szép 

reggelen fejés helyett segített neki megpattanni. Wilkins egy befolyásos és gazdag szektataghoz került, 

két esztendő múltán pedig a yithiek csatlósainak teljes jogú beavatottja lett. Négy éve él Bostonban. Egy 

sötétkék, konzervatív szabású, kicsivel a térd alatt végződő ruhát visel, melyen temérdek pillangó 

díszeleg. Fegyverét egy viharkabát alatt szokta rejtegetni. 

 

ERŐ: 15 FIZ: 15  MRT: 16 INT: 12  AKR: 12 ÜGY: 13 

MGJ: 9  MŰV: 11 ÉPE: 0  ÉP: 16 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb 

MP 40 géppisztoly 40%, sebzés 1d10 

 

Képzettségek: Cthulhu-mítosz 18%, Elrejtés 29%, Észrevétel 56%, Hallgatózás 66%, Kitérés 47% 

 

Richard Fong: 



 

 

Fong egy alacsony, de gyors és erős, sötét hajú, halványsárga bőrű fiatalember, aki a harmincas éveiben 

jár. Barna szemei csak enyhén vágottak, mert félvér. Édesanyja egy kínai-amerikai utcalány volt, aki 

Boston kínai negyedében strihelt. Nemzőapja valószínűleg egy dán matróz lehetett, aki egy élvezetes 

pásztoróra reményében szólította le Mary Fongot. A szomszéd gyerekek fehér ördögnek vagy korcsnak 

csúfolták a kisfiút, akinek napi szinten védenie kellett magát tőlük. Egy másik utcabeli: egy ősz üstökű, 

Sanghajban - az akkori világ talán legveszélyesebb városában - felnőtt orgazda tanította meg küzdeni, 

és rendkívül ígéretes tanítványnak bizonyult. Tízévesen már egy utcai banda tagja volt, akik először be 

se akarták venni, de a szilaj fiú végül kiverekedte az elismerésüket. Anyját tizenkét éves korában 

veszítette el, mikor egy részeg kuncsaftja megfojtotta. A patinás, 1799-ben alapított Új-Angliai Apró 

Vándorok Otthonába került, ahol négy éven keresztül élt, sok fejfájást okozva a fehér gondozóknak. A 

yithi elmékkel elég hétköznapi módon került kapcsolatba: Levon Petrosian egyszerűen örökbe fogadta 

és betörte a villámgyors, verekedős fiút. A II. világháború során besorozták a hadseregbe, de túlságosan 

értékes kultista volt, ezért a szekta egyik főtiszti rendfokozatot viselő tagja elintézte, hogy hazai földön 

maradjon; a massachusettsi Fort Devensben szolgált, ahol közelharcra oktatta az újoncokat. Japán 

kapitulációja után, őrmesterként szerelt le. 

 

ERŐ: 14 FIZ: 14  MRT: 8  INT: 12  AKR: 11 ÜGY: 17 

MGJ: 12 MŰV: 12 ÉPE: 0  ÉP: 11 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 70%, sebzés 1d3+sb 

Rúgás 70%, sebzés 1d6+sb 

Walther P38 pisztoly 65% sebzés 1d10 

 

Képzettségek: Autóvezetés 30%, Cthulhu-mítosz 14%, Észrevétel 55%, Harcművészet (Kung-fu) 60%, 

Kitérés 60%, Mászás 70%, Lopakodás 66%, Nyelvtudás (Kantoni) 57%, Nyelvtudás (Mandarin) 44%, 

Rejtőzés 66%, Ugrás 60%, Zsebmetszés 66% 

 

Dutton Kensit: 

 

A Petrosian-különítmény negyedik tagja egy huszonévesforma, szögletes arcú, kék szemű férfi, aki 

valójában harminc múlt. Üstöke barna és egy két centiméteres heg húzódik a jobb szeme alatt, amit egy 

biciklikormány okozott. A Milanesében színes mellényt és világosszürke színű, bő szárú nadrágot visel, 



 

fején félrecsapott fekete barett sapkát látni, nyakában egy vékony láncon lógó napszemüveg függ. 

Zsebeit egy Camelekkel megtömött ezüst cigarettatárca és egy laposüveg húzzák le, amiben némi 

rozswhiskey lötyög. Civilben khaki öltönyt hord, fehér inggel és bordó nyakkendővel. Salemi, családja 

már a függetlenségi háborút megelőzően is a Dicső Faj szolgálatában áll. Jól ért az álöltözetekhez, 

kedvenc álcája a fekete öltönyös kormányügynök. A csapat yithi kommunikátorát is ő kezeli. Egy drapp, 

1955-ös Pontiac Pathfinder szedánt vezet. 

 

ERŐ: 12 FIZ: 13  MRT: 12 INT: 14  AKR: 13 ÜGY: 14 

MGJ: 11 MŰV: 13 ÉPE: 0  ÉP: 13 

 

Mozgás: 8 

Sebzésbónusz: 0 

 

Fegyverek: Ököl 60%, sebzés 1d3+sb 

.32-es Savage Model 1907 pisztoly 47%, sebzés 1d8 

 

Képzettségek: Autóvezetés 63%, Álruha 59%, Cthulhu-mítosz 19%, Elektromos szerelés 68%, Elrejtés 

56%, Észrevétel 40%, Hallgatózás 40%, Kitérés 39%, Lopakodás 55%, Magyarázkodás 67%, 

Mechanikus szerelés 63%, Meggyőzés 67%, Rejtőzés 55% 

 

Adlai Fuller (0/1d6 ÉPE-pont): 

 

Arkham egykori poétafejedelme egy kutyapofájú, 

karmos, hasított patájú rém, aminek hullafehér, 

penészes bőre van. Szemei parazsakként izzanak. Egy 

tehetős iparoscsaládból származott, már az édesapja is 

parókakészítő volt, a függetlenségi háborúban pedig 

George Washington, a későbbi elnök alatt szolgált. A 

pennsylvaniai Valley Forge-ban, a kontinentális 

hadsereg dermesztően hideg téli szállásán, a pokoli 

éhínség közepette titokban hullaevésre vetemedett és 

az istentelen tett elindította a szörnyűséges 

metamorfózist: a szemrevaló férfi fokozatosan ghullá 

változott, ezért idővel búcsút kellett mondania az emberek világának. Fuller, a sírrabló bestiák helyi 

közösségének oszlopos tagja kedvére valónak találja a beat költészetet, a fekete szíve pedig hevesebben 

dobog, ha a szőke lányra gondol. Az öreg ghul sajnos egyre elővigyázatlanabbá válik, így csak idő 

kérdése, míg fel nem fedezi valaki, ami akár még emberhalállal is végződhet. 



 

 

ERŐ: 16 FIZ: 14  MRT: 12 INT: 14  AKR: 13 ÜGY: 13 

ÉP: 13 

 

Mozgás: 9 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Karmok 40%, sebzés 1d6+sb 

Harapás 85%, sebzés 1d6+automatikus marcangolás 

 

Képzettségek: Ásás 75%, Észrevétel 50%, Hallgatózás 70%, Kitérés 45%, Lopakodás 80%, Mászás 

70%, Művészet (Költészet) 65%, Oszlás megszimatolása 70%, Rejtőzés 60%, Ugrás 70% 

 

Varázslat: Emlékek felfalása 

 

Vért: a tűzfegyverek és lövedékek sebzése feleződik 

 

Ghul (0/1d6 ÉPE-pont): 

 

Egy patás lábú, gumiszerű bőrű, förtelmes humanoid, ami a lapos, lógó emlőiből ítélve nőnemű. 

Idomtalan, karmos mancsait és sárga agyarakkal teli kutyapofáját hullapenész borítja. 

 

ERŐ: 16 FIZ: 13  MRT: 13 INT: 12  AKR: 13 ÜGY: 13 

ÉP: 13 

 

Mozgás: 9 

Sebzésbónusz: +1d4 

 

Fegyverek: Karmok 30%, sebzés 1d6+sb 



 

Harapás 80%, sebzés 1d6+automatikus marcangolás 

 

Képzettségek: Ásás 75%, Észrevétel 50%, Hallgatózás 70%, Kitérés 45%, Lopakodás 80%, Mászás 

85%, Művészet (Költészet) 70%, Oszlás megszimatolása 65%, Rejtőzés 60%, Ugrás 75% 

 

Vért: a tűzfegyverek és lövedékek sebzése feleződik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segédletek, karakterlap: 

 

Penny Poole látnoki verse: 

 

A-POSTOLOK 

 

Egy fa kinyírását e vers ráhányásával támogatta: Penelope Poole 

 

Tudtátok, hogy Földgolyónk Megváltóját pusztító rakétákkal szögezzük a kereszthez, apuskáim? 

Nemrég még örömkönnyek közt izgattuk magunkat, mikor dögvészes, radioaktív nyílzáport zúdítottunk 

a rizsevők városaira, mint megannyi modern Apolló, 

Kór-e a semmitmondó kartográfiai ákombákomokért való öldöklő puskacsattogás? 

Két szuperhatalom nyugati és keleti atombájdorongjai merednek most egymásra, mint holmi mezítelen 

gladiátorok, halálos légyottra készülve, 

A-pokaliszis, apuskáim, tűzlétra nuku, 

A kicsi zöld emberkék csillogó kosarai pedig sok-sok nukleáris gombával fognak megtelni, 

Az ifjúság ezek árnyékában tengeti nyomorult életét, hogy a végén hegyes mellű, vörös árnyékká váljon 

az aszfalton, mint a Felkelő Nap Országának csirkéi, 

Eközben az Ember masszív kenyeres zsákokból emelt bunkerek mögött műveli mindazt, amitől minket 

eltiltott, 

Csodálkoznak, hogy egyre többen interjúvolják meg agyukat és szakítják el láncukat, hogy kivert 

kutyaként kóboroljanak a legszürkébb szürkénél szürkébb utcákon, míg meg nem vesznek és le nem 

puffantják őket, 

Vak négyzetek százezrei próbálják újra bevarrni szemünket, vörös-fehér-kék spulnival a véráztatta 

mancsukban, a hajnal fényéről és a rakéták vörös izzásáról papolva, 

A gyerekzsivajtól süket Unalomváros lemezzsokéi ők, akik ugyanazokat a karcos oldalakat pörgetik, 

ám dajdajozó dalaik csupán nekünk kovácsolt rozsdás rácsok, 

Anyátok, 

Kíméletlen verseny ez, de azon keveseket, kik eljutnak hozzám, illatos kenderkoszorúval jutalmazom, 

mely gátromboló gondolatokat, édes semmittevést és önfeledt kacagást nyújt, 

Az elkövetkezendő évtizedek kívánatos angyala vagyok, glóriám fekete filc, karikás szemem és 

vérvörös ajkam sötét üveg takarja, karjaimon jelek, füstből szőtt szárnyaim szélesre tárom, 



 

Kortárs Diogenész, ha úgy tetszik, ki a hordójára állt, mert az utcákat már rég elöntötte a bűzös 

csatornaszenny, 

Látnok, ki óva inti a vagány arcokat a zöld pokolban vívott macska-egér játéktól, ki bebőrzi egy elnök 

szemét, ki sírva bámulja, amint a messzi Oroszországban éjnek idején kél a Nap, 

Ki vízfejű csecsemőt szül az uránnal alaposan megfűszerezett titáni homokozóban, miközben Buddy 

Holly rikolt egy elhaladó amerikai tankból, utasainak szitává lőtt testéből hamarosan fekete olaj fog 

szivárogni, 

Ki megsimogatja a Felkelő Nap Országában ugrándozó fületlen nyulacska hófehér szőrét, ki a saját 

fejére helyezi majd a kínai koronát, 

A zabolátlan eksztázis fehér, fekete, sárga és vörös a-postolai leszünk mi kevesek, cucctól terhes 

vérünkben ritmus és szenvedély fog lüktetni, miközben elkínzott gyomrunk olcsó löncshúsért 

rimánkodik majd, mert zsebünk üres lesz, mint a konformisták fejei és szívei, 

Elkárhozásra vágyó, sündisznóvénájú Szent Ferencek, kik a Tízparancsolattal törlik a hátsójukat, 

apuskáim, 

Forró fáklyák, melyek a vegytiszta értelem los alamosi villanásaként világítják majd meg az utánunk 

jövő ezerarcú, éles karmú tömeg útját, mely atomokra fogja tépni a megrészegült Embert, 

Az allum’s cornersi betonbunkeréből előmászó dzsúzfejű Neo-Jézus sem mentheti majd meg a 

heroinszárnyú, kenderfüstglóriás, hárfán dzsesszt játszó lelkünk. 

 

Válogatott beatnik szleng: 

 

Angyal = aki fizeti a számlát     Forró vas = pisztoly 

Beatnik = aki úgy él, mintha nem lenne holnap   Galaxis = baráti kör 

Kenyér = pénz, fizetés      A király halandzsája = angol 

Beatváros = menő hely      Ólomszán = autó 

Lelőni az Edisont = lekapcsolni a villanyt   Bőr = cipő 

Apafej = a szeretet kifejezése     Dzsúz = szesz 

Csirke = egyedülálló lány     Dzsúzfejű = iszákos 

Kopasztott csirke = foglalt lány     Feltekerni a sztereót = hallgatni 

Őrült = jó, érdekes      Istálló = garázs 

Unalomváros = kellemetlen hely, osztályterem   Küklopsz = szemüveg   

Fejzsugorító = pszichológus     Rövid kiruccanás Rióba = kávészünet 

Cseresznyefázni = hazudni     Washington = egydolláros 



 

Vágni = érteni       Ikerfák = magassarkú cipők 

Arc = személyi igazolvány     Fürjvadászat = nőzés 

Ráesni valakire = megverni     Vitaminfalva = élelmiszerbolt 

Kecske = szakáll, kecskeszakáll     Lerázni = elfelejteni 

Beesni = belépni      Dzsesszelni = szeretkezni 

Kiesni = távozni      Füttyvár = sarok, ahol sok lány jár 

Sírkert = dögunalmas      Vad = szokatlan, különös 

Baciváros = kórház      Borostyántorony = egyetem 

Bilincs = szülő       Agyinterjú = gondolkodás 

Tyúkól = lánykollégium     Matrac = lakás 

Miki egér = karóra      Rossz hír = rosszban sántikáló személy 

Éles karmú = tájékozott      Négyzet = nem vagány személy 

Dzsúzos ember = csapos     Az Ember = a hatalom vagy a kormány 

Később = viszlát      Sötétítő = napszemüveg 

Láma = egy társaság vezetője     Lehűlni = lassítani 

Felrobbannak a fúvókái = nagyon dühös   Vége = a legcsodálatosabb 

Barlang = iroda       Bolondülő = könyvtár 

Gáz = csodálatos      Izgalompirula = benzedrin 

Ráhangolt = ért valamit      Oldalak = hanglemez 

Múdzsúz = tej       Jajgatni = jól szórakozni 

Érszorító = jegygyűrű      Kürt = telefon 

Fejsze = hangszer      Csücsörítő palota = autósmozi 

Gyöngyhalászat = mosogatás     Nagy matrac az égben = mennyország 

Röntgenszemű = jó eszű     Kocka = szélsőségesen konformista 

 

 

 

 

 



 

Adlai Fuller verse: 

 

Szalaszd el a sár áradását 

Nap ne érje szemét sohasem 

Hogy lásson, mint láthattam vala 

Túl csillogó síneken, nagyságod 

Kutyaepével számban 

Vérvörös alkonyban 

Az égnek kigyúlnia sem lett volna szabad 

Ahogy nekem sem égni, üveggé, mint teste 

Elporlad, elhamvad a Wachusett-hegy alatt 

Fitos orra égkék szemei között 

Se nem marad, aki akar 

Szemérme 

De mindent akar, aki maradt 

Sár szeli ketté érzéseink 

Mint két vágás a csuklón, sínjén szenet szálltat 

A hajnal, ami összeköt vala magával 

Hogy rúg, a részeg Hold puskapor füstje 

Szeme sárga, a kávé és a nikkel 

Ólomszánon jő el 

Nem marad, ha lemarad 

Két vörös sínpár örökre elragad 

Mert megragadt. 

 

 

 

 

 



 

A cetli tartalma: 

 

Wilbur és Helen Poole - Leominster, 28 School Street 

Dr. Gregory Longfield - Waltham, Metropolitan State Kórház 

Clarissa Marsh - Arkham, 172 West Church Street 



 

 



 

 


