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-en rollespillkampanje basert på to laiver 

satt til 2.verdenskrig på Sørlandet. 
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5 spillere og en instruert rolle klare til dyst på CoC-45-laiven.  
Kilde: Linn Try Mørk 

OM MODULEN: 

CoC-45 er rollespillversjonen av Laiven som gikk for seg høsten 

2011. Dette var en kontrafaktisk-historisk laiv, hvor man forutst-

ter at fanatiske SS-topper evakuerte til Norge da det Tyske riket 

kolapset. Det finnes dokumenter som viser at det ble syslet med 

slike planer i Tyskland, og blant norske pangermanister og SS-

medlemmer. Himmler ble pågrepet nord i Tyskland, og det 

spekuleres i at han var på flukt mot Norge. Istedenfor at Falken-

horst velger å kapitulere, og istedenfor at Jonas Lie og hans fana-

tiske tilhengere begår selvmord maidagene 1945, tar SS i Norge 

og sympatisører i NS kontrollen og nekter å kapitulere. De alli-

erte velger å konsolidere stillingen i Tyskland og avklare forhol-

dene seg imellom snarere enn å hodestups kaste seg inn i en 

invasjon av Norge. Dermed får Helga Göcking nok en mulighet 

til å forsøke å oppnå kontakt med Deep Ones og den anerkjen-

nelsen det er å få bevist at de finnes. Hun bygger om et lite Fyr 

utenfor Mandal til en kommunikasjonssentral for å oppnå kon-

takt med Deep-Ones i Norskerenna. Hun har hatt sommeren 

på seg, og nå begynner hun å bli klar til å sette sine planer ut i 

live... 

I denne versjonen spiller spillerne britiske SOE-soldater som 

sommeren 1945 settes i land med MTB utenfor Mandal på sør-

landet, for å forsøke å finne ut hva som skjedde med komando-

teamet som droppet i området året før. Spillerne vil snart bli 

trukket inn i intrigene mellom  den tyske Ahnenerbe-offiseren 

Helga Göcking, Mi-Go’ene i Høgeheia, MilOrg og Deep One-

kolonien i Norskerenna.  

Husregler: 

Militæret har stor plass i denne modulen, og sjang-

sen for skuddveksling er stor. GM står fritt til å im-

provisere eller bruke de reglene han selv ønsker, 

for CoC handler om frykt og terror, ikke langdry-

ge kamp-scener. For den som er interessert, har 

jeg her noen forslag til enkle (og realistiske) regler 

for skyting: 

(Se GM-Handout#1 og #2) 

Maskinpistoler (heretter SMG): Bortsett fra på kort hold 

(5meter eller kortere) er det ikke som beskrevet i Regelboka 

lettere å treffe når man skyter på helautomat, snarere tvert imot! 

Så hvorfor har man våpen som kan skyte helautomatisk om det 

er ineffektivt?  

Moraltest og stress under kamp: 

Alle som opplever å bli skutt på må rulle under sin  

POWx5+taktikk-skill for å tørre å gjøre noe annet enn å hive 

seg rett ned. En fumble betyr at man stivner. Om mange skyter, 

eller om noen skyter helautomat, ruller man POWx3+taktikk-

skill. (Bruk disse reglene mye! Pass på at ikke alle spillerne dør i 

sitt første møte med tyskere! Folk hiver seg ned og kryper vekk, 

eller ligger stille lenge. Tyske NPC’er har ikke noe ønske om å 

være helter, de vil heller varsle og trekke tilbake for å slåss en 

annen dag.) 

Hvor mange skudd var det egentlig igjen i magasinet? 

Det er stress å være i kamp, og man skal være godt trent for å 

holde oversikt over antall skudd. Det umulig å vite hvor mange 

skudd man fyrer av når man skyter helautomat, under stress. 

GM bør fokusere på stress og tabber, og kan gjerne overraske 

skytelystne spillere med tomt magasin.  

Prosent-sjangs for skyting med helautomat: 

På 5 meter eller kortere, får man +5% pr. ekstra skudd i run-

den. Man kan ikke skyte flere skudd i runden enn våpenet har i 

ROF (rate of fire), og man får max dobbel % i å treffe. For av-

stander over 5meter får man ikke+5% pr.ekstra skudd i runden.  

Prosjent-sjangs og rekkevidde for våpen: 

Rekkevidde (heretter RG) er for skyting med full prosentsjangs. 

Man kan skyte dobbelt så langt, men da med halv prosentsjangs. 

Maskingeværer (heretter MG) er bedre balansert og tyngre, og 

når de brukes liggende med tofot e.l, får de +5% pr. ekstra 

skudd ut til 50 meter.  

Eksempel: Otto Schultze ser en MiGo åpne hodet på en kolle-
ga. Han avsikrer sin Schmeiser SMG og åpner ild. MiGoen er 
under 5 meter unna, og Otto fyrer av 10 skudd. Det gir +50% 
for å treffe, og Otto har 40% sjangs fra før, det blir 90% for å 
treffe. Bråket får noen Mil-Org til å hoppe opp fra sitt skjulested 
og løpe bortover veien. Otto snur rundt og holder inne avtrek-
keren. Schmeiseren har en ROF på 18, men holdet er 170 me-
ter, så han har likevel kun 20% sjangs for å treffe (over 100 me-
ter som er effektiv rekkevidde på en Schmeiser, og skyting med 
helautomat over 5 meter unna). Han bommer, men Mil-Org-
gutta må kaste sin POWx3+taktikk for å klare å gjøre noe annet 
enn å hive seg i dekning.  
Skade for skyting med helautomat: 

Våpen som har full auto (FA)-mulighet har oppgitt 2 terningrul-

ler, første er for under 5m, andre er for over 5m. (For MG er 

det under og over 50m.) 

Kikkertsikte 

Om noen ønsker kikkertsikte, så kan de det. Det gir +INT-

stat’en eller + det man har i skillen ”Sniper” til rifle-skillen, om 

man ligger nede, med støtte og tar en runde for å sikte før man 

trekker av. 
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FORHISTORIEN 

For 30 millioner år siden slo Mi-Go’er seg ned på 

Sørlandet for å drive gruvedrift. For 300 000 år si-

den begynte istidene, og området ble fraflyttet. Etter 

siste istid kom Mi-Go’er tilbake for å gjenopprette 

driften. En gruve ble startet opp mellom Tregde og 

Tofte. De oppdaget imidlertid raskt at en større 

Deep One by var anlagt i Norskerenna. De kontrol-

lerte steinaldermenneskene i området med en stor, 

gammel semi-intelligent ting. Denne ”havguden” 

fikk etter hvert navnet Nerthus.   

 

I 1523 bryter det ut borgerkrig i kongeriket Dan-

mark-Norge. Kampen står mellom de som jobber 

for den styrtede Christian II som sitter i eksil i Fris-

land, og de som støtter den nye Kong Fredrik I som 

sitter i Kjøbenhavn. Christian II tyr til aktiv kaper-

virksomhet for å finansiere krigsutgiftene. Flere av 

hans kaper-kapteiner starter med regelrett piratvirk-

somhet, og terger på seg de fleste som segler i Nord-

sjøen. Pechlin og Clement er to slike Kaper-pirater 

som oppretter sitt pirat-rede i  Stjernøysund nord på 

Skjernøya. De blir på nyåret 1526  overrasket av en 

Hanseatisk krigsflåte, men får hjelp av en lokal fis-

ker som lenge har nytt godt av deres virksomhet. 

Han røper at han og de andre ute på Dyrstad tilber 

de gamle kreftene i verden, og at de tilber Nerthus.  

Med Nerthus’ hjelp overvinner de Hansaflåten, og 

de går med i kulten og kan atter vende tilbake til 

Stjernøysund og gjenoppta sin piratvirksomhet. Et-

ter det store slaget, vinner Pechlin mye makt hos de 

lokale, og tiltrekker seg mange unge og ambisiøse 

fra nærmiljøet. En slik figur, er en unggutt fra den 

skrinne Kvistedalen innenfor Tregde ved navn 

Ånund Kvistedal. Han blir nærmest som en lærling 

i Nerthus-dyrkningens kunster.  
 
Pechlin faller i kamp ved Hille i 1526, men Cle-

ment og Ånund fortsetter og får rykte på seg som 

nådeløse pirater som inngår pakter med djevelen og 

det som verre er. Clement blir en beryktet svarte-

kunstner og inngår en pakt med Nearlatoteph, som 

gjør at fallne pirater kan vekkes til live som levende 

døde. Han blir selv drept i et bakhold i 1536 på 

land, men Ånund fortsetter selv som kaptein. 

Pirat-svøpen skal ri Sørlandskysten helt til Ånund 

”pensjonerer” seg og løser opp sin pirat-gesjeft. Han 

oppdager hvordan man kan stjele liv fra andre men-

nesker, og han begraver sitt hjerte på familiegården i 

Kvistedal, som han lar forfalle. Han setter opp wards 

rundt gården, som får tiden til å stå stille innenfor. 

Dermed fortsetter han å leve, tilsynelatende uten å 

eldes. Til slutt begynner dette å bli et problem, så 

midt på 1600tallet, fingerer han sin egen død. Han 

tar nå navnet Ånund Møll, og bygger et skipperhus 

på Tregde, tar rollen som pensjonert skipper og en-

kemann, og avbryter kontakten med Nerthus og 

Deep Ones. Her lever han i beste velgående i 1945… 

Deep One-kulten får en knekk ute på Skjernøya og 

Tregde etter at Myndigheter fester grep om Sørlandet 

og får bukt med ulovelig utskiping av tømmer og 

smugling av andre råvarer. Mi-Go’ene og deres til-

hengere har også interresse av å svekke dem og Deep

-Onene mister grepet om Tregde etter at en dansk-

norsk flåtestyrke går inn på Tregdefjorden og arreste-

rer og brenner alle hybrider som hekser og trollmenn 

på begynnelsen av 1600-tallet. Mi-Go’ene støtter 

Seyon-familien, og de får mye makt ute på Tofte og 

Tregde, og Deep-One’ne i Dybovannet blir isolert, 

og forholder seg kun til en eneste gård ved Dybovan-

net; Høbakkan og hybrid-familien Vaade som bor 

der.  

 

Deep One-kulten vinner terreng utover 1800-tallet 

ved å infiltrere de finere familier i Mandal. Nerthus’ 

tilstedevelse i området gjør at kyststrekningen rundt 

Ryvingen har et særs dårlig rykte. Dette igjen fører til 

at man 1867 utstyrer øya med det til da kraftigste fy-

ret i Norge. Selv om dette fører til reduserte forlis, 

skal alle fyrbøterne og familiene deres bli preget av 

Skjernøysund på nordsiden av Skjernøya. I vannet i sundet ligger vraket av piratskuter fra 1300-
tallet, og dette området brukte Pechlin og Clement som piratbaser. Flere av husene er opptil 400 år 
gamle. 
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”Nerthus”.  Et kapell ute på Saanum, vest for Man-

dal blir et samlingssted for Deep One-kultister, og 

de lokale fiskerne opplever at om man ikke er med 

i denne Saanumsmenigheten, er fiskelykken merk-

bart dårligere. Både fyret på Ryvingen og på Hat-

holmen (uttales hatt-holmen) -brukes til å dyrke 

Nerthus, men etter en større episode i 1910, hvor 

flere britiske gjester havner i konflikt med kulten, 

blir det slutt på den åpenlyse dyrkningen av Nert-

hus. 

 

I 1920 drar professor Windybottom til området for 

å undesøke rykter etter hendelsene i 1910 på Hat-

Holmen. Når de drar til Tregde, kommer han i 

kontakt med Deep Ones i Dybovannet. Han kom-

mer Ånund Møll litt for nært. Møll bestemmer seg 

for å skremme ekspedisjonen vekk. I tumultene 

blir alle ekspedisjonsmedlemmene untatt Sir Win-

dybottom blir drept.   

 

En ung tysk arkeologstudine; Helga Göcking blir 

hans skriftesøster. I en serie brev røper han sine 

erfaringer. Dette setter Göcking i fyr og flamme, og 

etter lengre forskning på Das Nord-See-Land, lan-

serer hun en stor doktoravhandling hvor hun påstår 

eksistensen av intelligent liv i Nordsjøen. Hun mø-

tes med latterliggjøring av arkeologimiljøet i Tysk-

land, frontet av den prominente arkeologen 

Walther Mensur. Dette gjør dem til svorne fiender, 

og skjebnen fører til at deres stier krysses flere 

ganger i mellomkrigstiden. Under en ekspedisjon 

til Egypt i 1938, møter Mensur sir Windybottom 

ved en tilfeldighet, og han får høre hans historie 

over en flaske whisky. Dette gjør at han begynner å 

få en nagende følelse av at Helga Göcking kanskje 

har rett…  

 

Så bryter krigen ut. Göcking blir medlem av Karo-

techia, en Mythos-orientert organisasjon under 

Ahnenerbe, mens Sir Windybottom etter hvert får 

en ledende stilling i den Mythos-orienterte organi-

sasjonen PISCES opprettet under Mi-6 i England. 

Norge blir okkupert, og Mandal besettes av Heeres 

Küsten Batterie-17. Ganske snart oppstår gnisning-

er mellom HKB-17 og  de lokale i Mandaalsområ-

det. Mi-Go ene ønsker å ha Tyskerne unna sine 

gruver. De får Seyon-familien med i Mil-Org og får 

radioapparatene til de tyske soldatene på Tregde til 

å skurre. Mange sliter med migrene og halusinasjo-

ner. I 1942 har Aanund Møll en tjenestepike som 

blir besudlet av en HKB-soldat. Han klikker i vin-

kel og pusser en dimentional shambler på offiseren 

som begikk udåden. Andre tyskere ser dette, og of-

fisielt var det en bjørn som angrep, men ryktene går 

på HKB-garnisonene rundt om i Halse og Man-

dal… På Ryvingen spiser Nerthus tyske soldater i –

43. Offisielt var det et britisk MTB-raid… 

 

Sir Windybottom blir etterhvert klar over faren 

Göcking representerer, og når han får nyss om at 

hun skal til Norge, våren 1944 for et nytt forsøk på 

å få til en allianse med Deep Ones i Nordsjøen, får 

han sendt en PISCES-ekspedisjon til Norge.  

 

Göcking har for endte gang blitt belemret med 

Walther Mensur, som med sitt vidd og taktiske teft 

har klart å snakke seg til en leder-rolle under ekspe-

disjonen. Hun etablerer leir ved gården Høbakkan, 

og får etter hvert undersøkt øya Matis nøye. De fin-

ner offertavlen som Sir Windybottom fant 24 år 

tidligere, og deciffrerer teksten. De velger å mane 

fram Deep-Ones. Dessverre for dem blir Deep 

Onene plaffet ned av tyske soldater som ikke adly-

der Göcking.  De henges samme kveld. 

PISCES har i mellomtiden oppnådd kontakt med 

det lokale Mil-Org og den lokale radiosenderen 

med kodenavn LOLA som i lengre tid har blitt for-

søkt peilet av stadig mer frustrerte Gestapo-

radiopeilere. De forsøker å sabotere Göckings eks-

Skipperhuset til Aanund Møll 
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pedisjon. Tyskerne klarer å finne ut at britene for-

skanser seg ved LOLA-stasjonen. Göcking sender 

sine vakt-soldater i et angrep, for å ha de ute av vei-

en, mens hun forsøker å reparere relasjonene til 

Deep-One’ne. I dette angrepet blir selve lokasjonen 

til LOLA truet, og Mi-Go’ene bestemmer seg for å 

forsvare stasjonen direkte. Dette fører til at både bri-

ter og tyskere blir ravende gale, og Göcking mister 

kontrollen over sine soldater som skyter henne i af-

fekt. Hun blir gjenopplivet av Rainert Galt (en beryk-

tet karakter i Call of Cthulhu-Karotecia-universet). 

Walther Mensur blir angrepet av en Shoggoth som 

Göcking maner fram i selvforsvar, og flykter ut i sko-

gen, hvor han etter hvert blir tatt til fange av de enes-

te overlevende fra PISCES-gruppen; lederen 

Lt.Parkinson og Jefferson. De forenes i sitt hat mot 

Göcking. Mensur er den eneste stabile av dem 

 

DEN SISTE TIDEN: 

De neste 15 månedene tilbringer britene og Mensur i 

skogen med Gestapo i helene. De fører geriljakrig 

mot både det lokale Mil-Org, Deep-Ones og Gesta-

po. På et raid på LOLA klarer britene å befri Korpo-

ral Blewett hvis hjerne har blitt syltet på boks av Mi-

Go’ene...  

 

 

 

Göcking slikker sine sår. Hun reiser rundt og 

håndplukker soldater. Hun beholder dem som var 

lojale, og henretter de som sviktet. 

Våren 1945 kollapser det tredje riket, men 

Reichskommissar Josef Terboven nekter å overgi 

Norge og erklærer 8.mai Norge for Festung Nor-

wegen. Flere dignitærer fra nazi-Tyskland flykter 

til Norge. Blant de mest høytstående, ryktes å være 

Heinrich Himmler som ikke er sett siden 6.mai, 

da Dönitz formelt løste Himmler fra alle verv i det 

3.rike. Göcking har sommeren –45 funnet ut at 

HKB-utposten Ryvingen er glimrende lokalisert 

for hennes nye tilnærming til Deep-Onene i nors-

kerenna. Hun fikk bevis for eksistensen av denne 

kolonien med sin kontakt i –44, og ved hjelp av en 

eksentrisk vitenskapsmann: Anton Augsberger, 

håper hun på å finne en måte å kommunisere 

med dem på.  Nå vil Deep Ones ha fornyet viktig-

het, da de kan lage problemer for alliert landgang i 

Norge. August er endelig de siste brikkene på 

plass. Augsberger kan etter hvert slå på maskine-

riet ute på Ryvingen...  

 

Dessverre for  Göcking er hun ikke dukket under 

radaren til sir Windybottom… Han infiltrerer et 

SOE lag som skal til området, og han sender også 

2 PISCES-agenter under påskudd av å være to 

kvinnelige ATA-piloter som har feilnavigert og 

styrtet i området. 

Gården på Tofte hvor familien Seyon bor. 

Tregde. På høyden i bakgrunnen har HKB en observasjonspost (Maageheia). 
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Prelude-5punktsordren 

-HvorCl.Ramsbottom gir sin 5-punktsordre. 

Spillerne står ganske fritt til å be om utstyr, 

men ikke la dem få ta helt av. Et godt råd er å 

la dem velge våpen fra GM-vedlegg#2 Om de 

er uerfarne og usikre på hva slags utstyr de 

skal be om, kan du hoppe bukk over denne 

planleggingsfasen, og la dem få rulle INT-

tester eller lignende på om de har tatt med seg 

rett utstyr senere. De kan ikke endre på måten 

de skal komme seg til Norge på (båt fra Shet-

land), men de bør bestemme hvor ved Mandal 

de skal settes i land. Det beste er om spillerne 

får brukt denne scenen som en oppvarming, 

og til å komme litt inn i rollen sin. 

 

Dukker det opp noen intelligente spørsmål fra 

spillerne som denne modulen ikke dekker, 

må du bruke hodet og tenke ut noe. 

 

Spillerne samles på kontoret til Colonel Will-

mar Ramsbottom i Scalloway, Shetland. Han 

leser først opp sin ordre, og så spør han om de 

har noen spørsmål. Han svarer tålmodig og så 

godt han kan, men han vet i grunnen ikke noe 

mer enn det de får vite i orderen. Del ut 

Player-Handout #1, 2 og 3:  Han trekker seg 

nå tilbake, for å la gruppa tenke gjennom opp-

draget, og så kan de komme til hans kontor 

for en ”backbrief” når de er klare for det. De 

får noen timer på å komme med sin backbrief. 

 

I Scalloway er det overraskende mange nord-

menn. Her blir de vist til Lt.Eidsheim, lederen 

for en norsk flotilla som smugler agenter til og 

fra Norge. Han blir deres kontaktperson i 

Scalloway, og om de ønsker å lufte praktiske 

ting vedrørende overfarten, må de ta det med 

ham. Han tilbyr seg å vise dem rundt på båten 

som skal brukes (MS Hitra), men han presser 

seg ikke på. De får losji i et privat hus. Mat-

mor; ”Astrid Griemsbye” er trivelig og hygge-

lig, og disker opp med god mat. Nordmenne-

ne inviterer dem samme kveld ut på baren 

(rigget opp av nordmennene i en sjøbod), hvor 

de drikker seg sørpe fulle og blir veldig nostal-

giske og spiller triste norske slagere på grammo-

fon.  Dagen derpå sitter bakfulle nordmenn i 

solveggen og drikker kaffe.  

 

Om våre venner gjorde et godt inntrykk på 

nordmenne og/eller har spilt bra, bør GM be-

lønne dem med Gabriel Tregde: Blant nord-

menne er det nemlig en mann fra sørlandet, 

Gabriel Tregde, og han er faktisk fra Tregde! 

Han flyktet til England i 1943, og kan komme 

med praktiske opplysninger om området som 

kan gi spillerne bonuser i orienterings-relaterte 

tester senere i spillet eller på IDEA-tester rela-

tert til lokalkunnskap om Tregde. (Det skal 

mye til at han forteller om de okkulte ryktene 

selv om han har hørt dem; han er redd for å bli 

ledd ut…)  

 

I bakrus (eller ikke om de holdt seg edru kvel-

den før) -får de beskjed om at værforholdene er 

tilstrekkelige, og avreisetid blir satt til samme 

kveld!  

   

Har spillerne utvist godt og aktivt rollespill gjen-

nom tiden de har på Shetland, vil Lt.Eidsheim 

invitere dem opp på dekk og snakke med dem 

og dele info. Dersom spillerne derimot ikke 

har hatt initiativ, er løytnanten tilsvarende tilba-

keholden, og de er overlatt til seg selv framme i 

baugen på den trange båten, hvor de glaner på 

hverandre og utstyret de har med seg.  

 

 

 

Scalloway, Shetland. 
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De vekkes midt på natt til fredag, til tett tåke 

og lett sjø, og får vite at de nærmer seg norske-

kysten. Nøyaktig hvor vites ikke før man får 

landkjenning, og kan begynne å sammenligne 

kart og terreng.  

 

Om de har et dårlig forhold til Lt.Eidsnes, må 

de krangle ganske mye for å bli sluppet opp 

på broen. Et argument han kan kjøpe, er at de 

har studert kartene over området nøye, og 

kanskje kan hjelpe med å speide etter lande-

merker.  

Uansett om de sitter sinte i baugen eller er 

oppe på brua, er dette en nervepirrende del av 

oppdraget, og den gjøres ikke bedre av at en 

av mannskapene skremmer med anekdoter 

om MTB’er som kjører rett på kystbatterier, 

eller møter på tyske E-båter… 

Til sist får de landkjenning, men ingen vet nøy-

aktig hvor man er! (GM kan rulle en skjult 

INTx1 test på om de kjenner seg igjen, en fum-

ble = tilsvarende feilplassering).  

 

Tiden går fort, og spillerne kan velge om de 

skal settes av der de er og finne ut hvor de er 

selv, eller om de skal risikere å bli oppdaget av 

tyskere mens man leter langs kysten til de fin-

ner ut hvor de er og sette våre venner av der de 

har planlagt å bli satt av. Om man velger det 

siste, kaster man snittet av gruppas LUCK, hi-

ver man over, vil driten treffe vifta!  

 

Et par forslag til GM ved fumble:  

*En E-båt, skyter MS Hitra til pinneved, og 

våre venner må svømme i land uten utstyr, eller 

de blir fanget og brakt ut til Ryvingen. Dette vil 

føre til en ganske drastisk endring av plottet, 

men det gir mange muligheter til å påføre spil-

lerne masse traumatisk spill og karakterene 

SAN-loss. 

*Det er en liten flyplass i Mandal, på Vestnes, 

hvor det står 2 Me109e-jagerfly. De er utranger-

te som jagerfly, men kan rapportere posisjonen 

til MS Hitra fra lufta og øke stress-faktoren uten 

å ta livet av spillerne. 

 

Om man ikke fumbler, vil de omsider få land-

kjenning og deretter kjenne seg igjen. MTB’en 

øker farten og svinger utover igjen. 20 minutter 

senere får de beskjed om å gjøre seg klare. Så 

settes de inn med en av Hitras to lettbåter, 

mens hun ligger i skjul ute i tåken. Båten legger 

til, og gruppen tar seg innover land for å etable-

re leir i henhold til sin egen plan.   

 

Om de valgte å bare bli satt i land, kan GM selv 

bestemme hvor han putter dem og ha moro 

med å la spillerne forsøke å finne ut hvor de er, 

og ta seg til Tregde uoppdaget.  (I en spilltest av 

modulen, kapret de en tysk lastebil, og kjørte 

hele veien til Mandal, hvor en var iført den tys-

ke sjåførens uniform.)  

 

 

 

Displacement: 125 tons 

Length: 110.6 ft (33.71 m) 

Beam: 18.8 ft (5.73 m) 

Draft: 6 ft (1.83 m) 

Propulsion: Two General Motors diesel 

engines with 1,200 hp, two 

shafts 

Speed: 20 knots (37.04 km/h) 

Range: 2,500 nautical miles 
(4,630.00 km) at 10 knots 

Complement: 24 men 

Armament: 1 x Bofors 40 mm gun 
1 x 2 pounder pom-pom 
2 x Oerlikon 20 mm cannon 
2 x 12.7 mm Colt 
anti-aircraft machineguns 

Patruljebåt som tar dem til Mandalsområdet; MS Hitra 

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
http://en.wikipedia.org/wiki/Knot_(unit)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bofors_40_mm_gun
http://en.wikipedia.org/wiki/QF_2_pounder_naval_gun
http://en.wikipedia.org/wiki/Oerlikon_20_mm_cannon
http://en.wikipedia.org/wiki/Colt%27s_Manufacturing_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-aircraft_machinegun
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Ones og det som verre er! Dette vil spillerne 

merke og kanskje undre seg over; hvorfor er 

noen så stresset, brå og nervøse?  

 

Om GM ønsker å beholde en ”deadline”, kan 

jo det skje at karakterene blir for sene. Har 

Göcking klart å forhandle fram en allianse, vil 

man møtes av store mengder Deep Ones som 

forsvarer Ryvingen og som snart begynner å 

ofre  Jøssinger. Tregde er et sted Helga har 

fått nok av, og er nok det første tettstedet som 

vil bli renset for Lokale og bli gitt til Deep-

Onene; som nokså umiddelbart vil starte kam-

per mot Mi-Go’ene, støttet av tyske soldater…  

 

 

Utrangert messerschmitt Bf109e på flyplassen på Vestnes i Mandal 

HVA OM DE KOMMER FOR SENT? 

Et laiv-konsept krever at ting foregår langs en 

ganske kompakt tidsakse, men det er ikke 

nødvendig når det gjelder rollespill. Tidspres-

set ligger her for at plottet skal ligge så tett som 

mulig opp til laiv-formatet som denne hand-

lingen foregikk i, men GM står selvfølgelig fritt 

til å gjøre tidspresset mindre.  

Om man ikke lander spot on på Tregde, vil 

tiden begynne å tikke og gå. Dette gjør under-

cover-PISCES-NPC’ene enda mer stresset; de 

har bare dager på seg for å komme ut til Ry-

vingen og stenge ned prosjektet til Göcking, 

ellers vil hun etter hvert klare å fin-innstille 

apparatene sine og oppnå kontakt med Deep 

Tysk E-båt 
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En mindre apokalyptisk løsning er at Göck-

ings folk blir ravende gale, og at alle mennes-

ker på Ryvingen er sprøyte gale når britene 

(omsider) ankommer, eller at øya er tom, 

men kryr av ymse Mytosmonstre.  

 

OM Å TA SEG TIL TREGDE: 

Om våre venner har klart å komme seg til 

land uoppdaget, vil ingen være på jakt etter 

dem. Men de har landet midt i Festung Nor-

wegen, og det kryr av tyske forlegninger. Las-

tebiler frakter forsyninger til og fra forleg-

ninger og kystfort. Soldater ekserserer og har 

vakt-poster ved viktige veikryss. Om man ble 

oppdaget under landstigningen, vil det i tillegg 

være patruljer ute på jakt etter dem; kanskje 

ikke regulære soldat-avdelinger, kanskje snare-

re SiPo (norsk NS-politi), og Gestapo(tysk po-

liti). 

Når de nærmer seg Tofte og Tregde, vil de 

risikere å møte på fanatiske NS-politi-tropper 

eller mer forsiktige HKB-patruljer, som helst 

vil unngå trøbbel. Lokalbefolkningen er inne-

sluttet og nervøs… Tenk ”Apokalypse nå”, 

istedenfor en reise oppover en elv for å møte 

en gal amerikaner, skal våre venner traske 

gjennom tett og kupert sørlandsskog, hvor 

man risikerer vrikkede føtter eller det som 

verre er på grunn av små stup, slukter og 

sprekker er der man minst venter det. 

(Se Handout#3 og #4 for kart over Mandal og 

omegn og tyske installasjoner.) 

 

TO KVINNER I NØD... 

PISCES er ikke trygg på at McDarling alene 

skal klare å ”overbevise” Jo King og SOE-

gruppen og har derfor sendt to PISCES-

agenter til området. De har fløyet i lav høyde i 

et B-17 bombefly, og så hoppet ut i fallskjerm. 

De ligger nå i dekning ved syd-enden av Dybo

-Vannet, og venter på at McDarling skal møte 

dem der. Når de har linket opp, vil de presen-

tere sin dekk-historie om at de bare er unge, 

dumme ATA-piker som har feilnavigert og 

gått tom for bensin og nå er strandet bak fien-

dens linjer... 

Gruppen har fint lite å gå på når det gjelder å 

finne den tapte patrulje(PISCES-gruppa fra 

coc-44). De kan kalle opp LOLA og avtale et 

møte med Seyon-brødrene, eller forsøke å 

finne Høbakkan og forhøre seg der.  

 

Seyon-brødrene har lite positivt å si om 

PISCES, og framstiller dem som overløpere 

og livsfarlige. De smører kanskje så tykt på at 

noen aner at de kanskje ikke forteller den 

hele og fulle sannhet? De får imidlertid noen 

viktig opplysninger; Walther Mensur er med 

dem (Seyon bruker dette som bevis for at de 

samarbeider med tyskerne). De utleverer 

deep-one-hybridene (Seyon forteller at fami-

lien Vade hjelper PISCES; noe som ikke er 

Selør, en uthavn, ganske typisk for området mellom Mandal og Lindesnes. I forgrunnen 
sees et symbol fra vikingtid/middelalder antatt brukt av loser. 
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sant; familien Vade hater dem like mye som 

Seyon-brødrene, da de også har angrepet dem 

det året som har gått).  

Ove Seyon ønsker å få snudd SOE-gruppa 

mot PISCES, slik at det oppstår en gunfight. 

Han vil gjerne være med SOE, og tar de ham 

med som guide, er det stor sjangs for at 

PISCES-gruppa angriper Seyon og slik vil Ove 

ha oppnådd sitt mål.  

Om SOE gruppa kontakter familien Vade, får 

de inntrykk av at de ikke liker Seyon-

brødrene, og om de presser dem, vil de fortel-

le om Mi-Go og Seyonbrødrenes terrorregime 

blant lokalbefolkningen. De framstiller 

PISCES-gruppa som gale og at de fører en 

krig mot alt og alle (de forstår ikke selv at det 

er Mytos PISCES-gruppa angriper). 

Om de kontakter fyr-folket på Hat-holmen, 

eller Reinert M.Beine i Rægeviga, får de vite 

at det er noe seriøst galt med Seyon-brødrene, 

og at ingen i Mil-Org tør å ha noe med noen 

fra Tofte eller Tregde å gjøre. De tror dette 

skyldes en sykdom som spredde seg etter tys-

ke eksperimenter der ute i starten av krigen 

som har smittet både lokalbefolkningen og 

denne ”SOE-gruppa” fra 1944. De og Mil-Org 

i Mandal vil videre presse dem hardt for å trå-

le fjellene rundt Tregde og uskadeliggjøre 

”SOE-gruppa”, eller få dem med til England. 

 

MØTET MED LT.PARKINSON & CO 

Om de begynner å tråle områdene, vil de før 

eller siden havne i bakhold av PISCES fra året 

før. Om de opererer alene, vil dette være et 

fredelig bakhold, de vil anta at det er snakk 

om PISCES, og snakker rett fra levra om for-

holdene (du kan mer eller mindre lese opp fra 

Bakgrunnshistorien fra CoC-44 og utover…) 

De legger ikke skjul på at Seyon-familien er 

like gal som Göcking, og at Mil.Org og SOE 

ikke har peiling på den egentlige kampen som 

raser om jorda. De er hakket mindre fientlig 

innstilt til Vade-familien, selv om de er på det 

rene med at alle hybridene må interneres på 

sikt eller dø. Men først prioritet må være å  

uskadeliggjøre Göcking ute på Ryvingen! De 

SOMTHING ROTTEN IN THE SQUAD... 
Dette er en ganske tynn dekkhistorie, og GM står fritt 

til å mate spillerne med mistanker til disse to damene 

som de nå er stuck med. De vil insistere på å være 

med dem, og McDarling støtter dem. Både ATA-

damene og McDarling har sine ordrer på seg, og om 

de legges i jern og ransakes, vil man finne deres ord-

re, noe som vil framtvinge en konfrontasjon noe tidli-

gere enn McDarling kanskje hadde satt pris på.  

(Se Handout #7 og #8 for PISCES’ ordrer)  
 

Det ideelle er om GM klarer å holde gruppa samlet, 

men om ting skjærer seg fullstendig, vil ATA-damene 

og McDarling forsøke å stikke av, og løse oppdraget 

på egenhånd. I så fall er det best om spillerne møter 

på Lt.Parkinson og co. først.  

 

Pisces-agentene vil før eller siden måtte komme ut av 

skapet, eller SOE-agentene vil muligens komme til å 

mistenke at noen av medlemmene på ekspedisjonen 

har andre instrukser enn dem selv. Ordrene til Pisces-

agentene og ATA-agentene vil være bevis som kan 

flashes for å overbevise SOE-agentene, eller som 

SOE-agentene kan oppdage på egen hånd. Hvordan 

SOE-agentene reagerer på dette blir jo opp til spiller-

ne selv. NPC’ene har sine instrukser, og men de vil 

gjøre det ytterste for å unngå ”blue on blue”. Men 

oppdraget kommer først… 

Gården til familien Vade. 
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snakker med en naturlig autoritet og selvfølge-

lighet, som om det ikke kan falle dem inn at 

våre venner skulle ha noen motforestillinger. 

Om de bruker Ove Seyon som guide, eller 

tvinger noen av Vadene med seg, er det et 

mye mer fientlig  møte. Seyon vil åpne ild mot 

PISCES og vil tviholde på sin versjon om at 

PISCES er ravende gale og at han handlet i 

selvforsvar. Vade-familie-folk/hybrider vil for-

søke å flykte, de er genuint og oppriktig redde 

for dem.  

 

Om alt løser seg til det beste for våre venner, 

har de ikke skutt noen av PISCES-folka, og de 

vil ha klart å overbevise våre venner om at 

samarbeid er tingen. SOE kan forsøke å kon-

takte sine sjefer i London, men får ikke svar… 

 

I denne scenen er det viktig at  GM ikke rail-

roader spillerne. De MÅ ikke bli overbevist, 

og det er viktig at man ikke sitter igjen med 

følelsen av at de må følge i skjørtene på disse 

menneskene, selv om de helt åpenlyst er sinn-

sykt gale: Lt.Parkinson tror hun er dronning 

Victoria, Jefferson skyter etter alle svarte fug-

ler og oppfører seg ellers som en karikatur av 

en britisk helt. Mensur er faktisk den eneste 

som snakker fornuft, men han er fysisk sliten 

og en beryktet nazi. Et argument for å bli 

med, er at oppdraget er å få dem med vekk 

fra området, og den eneste måten å få dem 

med frivillig på, er ved å følge dem... 

Lt.Parkinson eller Jefferson vil heller ikke nø-

le to eller tre ganger med å demonstre for 

dem at magi finnes, ved å mane fram ett eller 

annet for å overbevise dem….  

 

Så lenge SOE-folkene ikke aktivt forsøker å 

pågripe dem, vil PISCES-folkene til slutt gi 

opp å overbevise dem, ønske dem lykke til, og 

så dra til Rægviga, videre ut mot Hat-Holmen, 

og så til slutt ut til Ryvingen for et Show-down 

med Göcking. Hva spillerne skal gjøre da, blir 

opp til GM… Kanskje Seyon er sur på dem 

fordi de ikke drepte PISCES-folkene? 

 

 

I SKJØRTENE PÅ PISCES 

Om de velger å følge PISCES, vil de ganske 

raskt beslutte å oppsøke Reinert M.Beine i 

Rægeviga. Han bor 4-5 km unna Tofte og 

Tregde i luftlinje, men det er kupert terreng 

og det er mørkt om natta og tyske patruljer på 

dagtid. Gjør turen akkurat så spennende eller 

hendelsesløs som du synes passer.  

Vel framme i Rægeviga, vil de finne Reinert 

M. Beine og han vil si seg villig til å kjøre dem 

ut til Hat-Holmen. Reinert M. Beine dispone-

rer en båt. Reinert holder stort sett til i 2.etasje 

i sjøboden. Han deler plassen med en liten 

småbrukerfamilie som driver den lille gården, 

drøye 100 meter fra selve Rægeviga. De er 

ikke informert, men er nok i stand til å legge 

sammen to og to. Motorbåden hans er åpen, 

så gruppen kan bli ganske våt på mannefjor-

den. 

 

Måten man kommer i kontakt med Hatholm-

folka på, er å kalle dem opp på radio. Dette er 

risky, og man må holde samtalene korte, for å 

unngå peiling. I motsetning til LOLA, står ik-

ke denne radioen under Mi-Go’enes be-

skyttelse og kan peiles av ivrige Tyskere. Hat-

holmen er et lite fyr innenfor Ryvingen ved 

innseglingen til Mandal. Her bor fyrvokter 

Gaute Øen, aktivt Mil-Org-medlem, og tanta 

hans, Hildur Hille. Som Mil-Org ellers i Man-

dalstraktene, er de overbevist om at en mys-

tisk kunstig framstilt sykdom herjer på Tregde 

og Tofte etter at Tyskerne eksperimenterte 

med biologisk krigføring der borte høsten 

1940. Derfor vil de nok være veldig skeptiske 
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til britene når de kommer ut til Hat-holmen, 

men de tar sine  oppgaver som vertskap veldig 

alvorlig, og britene lider ingen overlast der ute. 

De sitter også på mye informasjon om selve 

Ryvingen, de har samlet informasjon om øya 

helt siden Tyskerne begynte å installere rada-

rer og annet teknisk utstyr der ute høsten –43, 

og de kan utstyre våre venner med et ganske 

detaljert kart. Ute på Hat-holmen har gruppa 

mulighet til å samle seg, og hente seg inn igjen, 

tørking av tøy, gjennomgang av utstyr og plan-

legging av et angrep på Ryvingen. Om de vel-

ger å kjøre vakthold, er det ganske lett, fra top-

pen av øya kan man se 360 grader, og det er 

umulig å komme brått på holmen.  

 

Når Gruppen planlegger landgangen på Ry-

vingen, er Reinert god å ha, for han kjenner 

forholdene, og kan komme med en rekke 

opplysninger, som vaktrutinene til tyskerne på 

Ryvingen, plassering av tyngre våpen på øya og 

lokasjon av installasjoner der ute.  

(Se Handout#11, kart over Ryvingen, om de 

får hjelp av Reinert.) 

 

Reinert vil anbefale at de forsøker å komme i 

land ved brygga, det er rett og slett det eneste 

stedet det går an å komme i land der ute. Om 

våre venner likevel vil prøve å komme i land 

andre steder, må de klare en luck-test for å 

ikke havne på sjøen, og det er brådypt og vans-

kelig å klatre i land, til det er svabergene for 

glatte og bratte.  

Om noen blir mistenkelige og tror at han leder 

dem i en felle, blir han furten, og foreslår at de 

svømmer til Ryvingen, eller skaffer båt selv… 

Så lenge Reinert får bestemme landførings-

punkt og reiserute, er han med på det meste 

innen planer, natt-raid, under cover dag-raid, 

eller rekognoseringer som fiskere; alt er helt 

OK, han savner ukene med SOE på comman-

dokurset og stråler når han nå får mulighet til å 

være med. Om de ber ham være med på land, 

er han mer enn villig.  

 

Det er vestavind i hele perioden, derfor velger 

Reinert å kjøre rundt Stjernøya, og nærme seg 

Ryvingen østfra, i le av øya. En time senere enn 

planlagt ankommer de endelig havna på Ry-

vingen. Det er en liten lun havn, så lenge vin-

den står på fra vest. På veg ut, mellom Skjer-

nøya og Ryvingen står sjøen høyt, og de mindre 

sjøvante får seg en saftig rundgang (Kast Con 

x3 på de som ikke er sjøvante, Con x5 på de 

som er det.).  

 

RYVINGEN 

Hva som skjer i denne siste delen av rollespil-

let blir fullt og helt opp til GM (og spillerne). 

Føl fri til å improvisere med det du har av 

NPC’er, både sivile og tyskere.  

 

 

 

Bolighusene på Hatholmen, tatt fra toppen av taubanen, mot sør. 

Reinerts båt, max fart = 7 knop. 
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RYVINGEN 

Fra havna til fyret er det ca. 300 meter i luftlinje, men det 

er svært kupert, og stedvis også myrete. Om det er mørkt, 

må det rulles masse climb og jump-tester, og folk skraper 

seg opp og plopser i vann og lager nok litt lyd. Heldigvis 

blåser det kuling fra vest, og feilede sneak-tester brukes 

snarere til å stresse spillerne framfor å føre til alarm hos 

tyskerne.  

VAKTSTYRKEN OG RUTINER 

Vaktstyrken består kun av 8 mann, og øya er svær. De er 

ekstra på vakt nå som påkallingsdevic’en er klar, mange av 

soldatene har vært med Göcking lenge nok til å vite at alt 

kan skje. De er aldri alene, selv om de ikke har grunn til å 

frykte de sivile på øya. Vaktrutinen er 

som følger. De er delt i 4 par som hver går 3-timersskift. 

Når de går på vakt, starter de med å gå en patrulje på stien 

ned til havna. Deretter går de opp og avløser vaktposten 

oppe ved 20mm flak-kanonen. Der står det også en MG3 

på trefot. To mann er nok til å betjene MG3’en, eller 

20mm-kanonen, men ikke begge to. 

 Vaktene har 3 timer ”på” og drøye 8 timer av, og slik går 

det dag ut og dag inn. Det er følgelig maksimalt 4 væpnede 

soldater klare til kamp på øya, og våre venner skal være 

sinnsykt uheldige om de skulle møte på de fire samlet un-

der avløsning. Om en alarm skulle gå, tar det 1d3 minutter 

til alle soldatene er klare til kamp. De vil prioritere å sikre 

byggene, og vil ikke forfølge noen utenfor murene ved fy-

ret, med mindre det er dagslys og de ser at de er i overtall. 

DE SIVILE PÅ ØYA 

Det er en liten skoleklasse på øya og en lærerinne som 

underviser dem. I skoletiden kan barna rett som det er 

finnes nede ved havna, om de har naturfag. Lærerinnen 

liker å være ute såfremt det er levelig vær. Ellers er de litt 

eldre barna ofte nede ved sjøboden og henger etter skole-

tid. De voksne er stort sett opptatt av drifen av fyret. I 

blant har de ærender i Mandal, men de er stort sett oppe 

ved husene. Alle er NS-medlemmer eller sympatisører, 

noe tyskerne på Hat-Holmen vet utmerket godt. 

GÖCKING OG AUGSBERGER 

Göckings høyre hånd og Karotechia-tekniker heter Augs-

berger og er nå klar til å prøve ut sin ”gekällungs-geräte”, 

for å kontakte Nerthus og/eller Deep Ones i området. 

GM bestemmer hvordan dette vil foregå. Utstyret er mon-

tert i og rundt selve fyrtårnet. Når det slås på, vil det kunne 

lokke til seg spøkelser, Nerthus selv, en gedigen 

Shogggoth, og/eller Deep Ones. GM bestemmer som sagt 

hvor mye og hva man vil lesse på spillerne. Det er kanskje 

kulere med ”less is more”, og heller la sanitytapet bli spil-

lernes bane, men om man vil ha full auto-Cthulhu, så er 

det også morsomt! Selve maskinen sender ut lyder utenfor 

hørefeltet til mennesker, men man kan føle seg svimle el-

ler uvel når det står på. Göcking er i stand til å påkalle bå-

de Deep Ones og Shoggoths uten disse hjelpemidlene, 

men de forsterker effekten, og står som et radiotårn med 

en fortløpende påkalling… En ide til GM er at Augsberger 

og Göcking slår på maskineriet for å oppholde våre ven-

ner, slik at de kan flykte. Alternativt kan det kanskje allere-

de være representanter fra Deep One kolonien oppe ved 

husene når britene ankommer? 

 

Veien opp fra havna til fyret. 
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GM-vedlegg#1 Tysk bevæpning og regler: 

HKB har Mausere. SS-vaktsoldater har Mausere (eller 

Sturmgewehr og håndgranater, om man vil gjøre ting litt vans-

keligere for spillerne). Befal har Lüger-pistol eller MP40 om 

de er geværlagførere eller lignende.  

 

En tung HKB-patrulje kan være utstyrt med en MG-42 med 

tofot. Rundt militære installasjoner kan man møte på 20mm 

flak-kanoner som også kan beskyte våre venner…  

Det står en 20mm kanon ute på Ryvingen. Oppe på Maage-

heia har de en MG-42 med luftvern-stativ, men den kan også 

monteres av, og brukes mot folk på bakken.  

Gebirgsflak 38 

Våpen/type Effektiv RG Mode/ROF Skade Full auto skade Vekt, ladd Vekt, 100 skudd Bullets Mal Base % 

MP40 SMG 100 m SF2/FA18 1d10 5m: 6d10/3d10 4kg Parabellum, 1kg 32 94 15 

MG42 MG 100m(stående) 

300m(tofot) 

400m(trefot) 

FA40 - 5m: 3d20+10/6d6 

50m: 3d20+10/6d6 

50m: 3d20+10/6d6 

11kg 7.92x55 2kg Belt 200 98 15 

Mauser-98 R 200m Bolt action 1 2d6+4 - 4kg 7.92x55 2kg Clip 5 99 25 

Lüger -pist 35m SA2 1d10 - .9kg Parabellum, 1kg Mag.8 99 20 

Stg-44 Ass.R 150m SA2/FA18 2d6 5m: 6d10+5/3d10+2 5kg 7.92x33, 1,5kg Mag.30 95 25 

Gebirksflak38 900m SA2/FA14 6d6+6 50m: 3d20+20/3d6+20 360kg 20mm 90kg Belt 20 98 05 

Stavhåndgr. STRx3 - 4d6/4m - 1kg - - 97 Throw 

Stavhåndgranat, Lüger og Sturmgewehr Stg-44 

MG42 med tofot 

MP40 

Mauser –98og bajonett 
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Våpen/type Effektiv RG Mode/ROF Skade Full auto skade Vekt, ladd Vekt, 100 skudd Bullets Mal Base % 

StenGun SMG 100 m FA18 1d10 5m: 6d10/3d10 3.2kg 9mmParabellum,1kg 32 94 15 

BrenMkIII MG 100m(stående) 

250m(tofot) 

FA18 - 50m: 3d20+10/6d6 9.7kg .303 2kg Mag.28 96 15 

Rifle No.4 250m Bolt action 2 2d6+4 - 4.2kg .303 2kg Clip 10 99 25 

Rifle No.5 200 Bolt action 2 2d6+4  3.4kg .303 2kg Clip 10 99 25 

Enfield No.2-rev 20m SA2 1d10 - 1kg .38 1kg Cyl.6 00 20 

WebleyMk.VI -rev 40m SA1 2d6+2 - 1.2kg .455 1,5kg Cyl.6 00 20 

M1911Colt .455wa 25m SA1 1d10+2 - 1.1kg .455wa 1,5kg Mag.7 99 20 

H&H .600 R 120m 1 3d6+4 - 6kg .600 3kg 2barrel 00 25 

10-gauge shotgun 10m/20m/50m 1 3kg 10-gauge 1.5kg 2barrel 00 30 4d6+2 / 2s6+1 / 1d6 

Håndgranat STRx2 - 4d6/4Y - .5kg - - 97 Throw 

GM-vedlegg#2 

Britisk bevæpning og regler: 

-kan etter gjennomgang av 5punktsordre bevepne 

seg som de vil (innenfor rimelighetens grenser).  

 

Om GM velger å bruke husreglene for våpen, bør 

de kun få velge våpen på denne siden her, eller 

improvisere stats for andre våpen.  

 

De kan velge ett hovedvåpen. De kan i tillegg ha 

en revolver eller en pistol av valgfri type. De kan 

også velge å ha med en Bren-Gun Maskingevær 

på laget og håndgranater, men ting trenger ammo, 

og tar plass. Om de vil ha med seg sprengstoff, 

kan de det også, men som sagt, det tar plass og 

veier en del. Om alle har med to magasiner til 

Bren-Gun’en for eksempel, har de likevel kun 

nok ammunisjon til et snaut minutt med full ild-

givning (eller ca.19 kamp-runder). 

 

Mil.Org har pistoler, håndgranater eller Sten.gun. 

For NPC’er som er britiske, se NPC-seksjonen. 

Holland&Holland .600 Elephant Rifle 

(Dette er ikke et vanlig infanterivåpen, det er tatt 

med fordi Jefferson –en NPC; har en slik) 

Webley .455 

StenGun 

Colt M1911 .455wa 

Enfield No.2 

BrenMk.III 

Lee Einfield No.5 ”JungleCarabine” 

Lee Einfield No.4 m.kikkertsikte 
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GM-vedlegg#3: Kart over Tofte, Kvistedal og Tregde 

3 

Tofte
 

7 

6 

4 

5 

8 9 

1 

2 

1. Høbakkan (gården til familien Vade)    

2. Ei sjøbod tilhørende Jonas Vade 

3. Stedet på mathis-holmen hvor Windybottom hadde leir i 1920 

4. Kvistedalen, hvor Aanund Møll kommer fra. 

5. Dybovannet 

6. LOLA-hytta, godt kamuflert i ei fjellside, og hemmelig inng-

ang til MI-GO-gruver. 

7. Øvre Mønnesland, gården hvor familien Seyon bor. 

8. Mønnesland 

9. Ausland 

10. Huset til Aanund Møll 

11. Observasjonsposten til HKB-soldatene på Tregde. 

12. Hus og låver rekvirert av HKB-soldater til forlegninger. 

13. Huset til bonde og motstandsmann Per Golmann. Er redd for 

Seyon-familien. 

14. Gravhaug med Mi-Go-artifakter. 

15. Land-handel 

16. Bakeri 

17. Huset til familien Kålen. 

Tregde 

14 

12 

16 

11 

15 

Maageheia 

10 

13 

17 
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GM-vedlegg#4 Kart over Tregde, Mandal og omegn. 

A Landehovde (Kystbatteri) 

B Furulunden (Garnisonsområde og strandforsvar) 

C Vestnes (Flyplass) 

D Uranienborg(Bunkere, flakstillinger og fjell-lager.) 

E Kleven havn, befestet med bunkre og MG-stillinger. 

F Ime batteri (Radarstyrt kystbatteri, ferdig i 1944) 

G Ryvingen (Göckings apparater + radar til ”F”) 

H Maageheia(observasjons-post)  

I Tregde 

J Tofte (Seyon Familien) 

K Rægeviga 

L LOLA(radiostasjon) 

M HatHolmen fyr 

A 

B 

D 

F 

G 

H 

E 

I 

J 

K 

L 

M 

C 
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1 

2 

3 

1. Varden (en 5 meter høy hvit pyramide). 

2. Falsk luftvernradar (skalkeskjul) 

3. Fyret og 20mm luftvernkanon 

4. Havna 

4 

6 

4 

3 

1 

2 
7 

5 

8 

GM –vedlegg#5:  Ryvingen 

Havnebassenget. 

GM only: 

1. Hovedhus 

2.”Kårstua”Sivile gjester 

3. Påkallungsgerät 

4. 20mm Gebirgsflak 

5. Drikkevannskilden til øya. 

6. Adkomstveien fra havna. 

7. Lager og aggregater  

8. Fyret. Her er Nerthuspåkallingsdimpen 
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5-punktsordre til SOE 
DTG: 00.00.28.juli 
Til: Jo King 
Fra SOE ved Hilmar Ramsbottom 
1.Situasjon: 
Vi har i senere tid fått signaler fra MilOrg om at Gestapo gjennomfører represalier og har store aksjoner i skogene 
rundt Mandal som er forstyrrende for den norske motstandsbevegelsen. Vi mistenker at Gestapo jakter på en 
gruppe som infiltrerte området for et år siden, og som har angrepet tyske installasjoner og interesser uten å ha 
klarert med de norske myndigheter. MilOrg kobler denne gruppen til driften av ” LOLA”, en radiostasjon under 
SOE kommando. SOE har fått skylda, og vi vet det ikke er oss… 
A.Fienden:         
Gestapo har blitt underlagt en enhet av SS-Ahnenerbe. I tillegg har Mandal store militære styrker, store mengder 
HKB-soldater er forlagt i Mandalsområdet. De har en observasjonspost på fjellet Maage-heia, rett øst for Tregde. 
Hvem de uautoriserte agentene er vites ikke, men det kan dreie seg om kommunist-vennlige motstandspersoner 
under direkte kommando av Stalin. Slike elementer er sterkt uønsket i det strategisk viktige Norge, og kan ansees 
som fiender under dette oppdraget. 
B.AndreEgne:                 
Mil.Org opererer en radio i området med kodenavn LOLA. Senderen driftes av Seyon-familien, bosatt på Tofte. 
Det er uvisst hvordan statusen er på disse agentene, de har sendt ganske sære meldinger, og veldig sporadisk det 
siste året.  
MilOrg har også et ”safe house” på gården Høbakkan, hos familien Vade.  men de har heller ikke latt høre fra seg 
på flere måneder, kanskje på grunn av aktiviteten til Gestapo det siste året, kanskje fordi de fraternerer med fien-
den (se ”fienden”). 
MilOrg har oppgitt en Reinert Martin Beine på en gård i Rægeviga som nærmeste lokale kjentmann til området 
Tregde-Tofte som de stoler på. Han disponerer også en båt. 
MilOrg har en andre radiostasjon ute på fyret HatHolmen, som drives av Gaute Øen. Om det ikke lykkes dere å få 
LOLA oppe og stå, kan denne senderen brukes. 
2.Oppdrag:         
”Dere skal identifisere de som opererer uautorisert i området, og få dem ut av området, eventuelt eliminere dem 
om det dreier seg om uønskede elementer (se ”fienden”). Sekundært skal dere forsøke å etablere kontakt med LO-
LA-radiosender-agentene og finne ut hva de holder på med.” 
3.Utførelse/plan:       
Dere kjøres inn til Mandalsområdet med MS Hitra, og settes i land, hvorpå dere etter beste evne forsøker å løse 
oppdraget. Dere bestemmer selv landstigningspunkt. 
4.Adm og Fors: 
Dere plukker etter eget ønske fra SOE’s lager, etter landsettingen kan dere ikke etterforsynes. Om dere får LOLA 
oppe og går, kan dere gjenopprette kontakt med ledelsen og ta kontakt om dere føler det er nødvendig, det er også 
en radio ute på Hat-Holmen. 
5.Ledelse/Samband/ROE: 
Jo King er sjef, vårt kallesignal er ”Konvoi X69”, dere er stasjon ”17L”. ROE er opp til Jo King… ,  

Spiller-handout#1            5-PUNKTSORDRE TIL SOE 
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Spiller-handout#2 KART OVER KYSTEN LINDESNES-SØGNE 

A HKB 17./979 Lindesnes:   

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG)  

 

B HKB 18./979 Signalen:   

  (4x  7,6cm kanoner med nærsikring av AA og MG) 

 

C HKB 18./979 Landehobde:  

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG) 

 

D HKB 17./979 Furulunden:   

  (Forlegning og strandforsvar, 20mm og  

   27mm flak-batterier) 

 

E HKB 17./979 Mandal:   

  (Flyplass, 20mm flak, skyttergraver,  

   bunkersanlegg og MG) 

 

F HKB 19./979 Skadberg:   

  (4x15,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG)  

 

G HKB 17./979 Ime:    

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG)  

 

H HKB 17./979 Strømsvik:   

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG)  

 

I HKB 17./979 Ryvingen:  

  (Radarildledning til Ime og Skadberg,  

   nærsikring av AA og MG) 

 

J HKB 17./979 Tregde:    

  (OP, minefelt på nordsiden, sandsekker,  

   kikkert og en MG) 

 

K HKB 20./979 Aalo:   

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG)  

 

L HKB 20./979 Moen:   

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG)  

 

M HKB 21./979 Ny Hellesund:  

  (4x10,5cm kanoner med nærsikring av AA og MG) 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

H
 

G
 

J 

M
 

L
 

K
 

I 
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o
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Spiller-handout#3 Kart over Tofte, Kvistedal og Tregde 

Tofte
 

Maageheia 

Fam.Vaade 

Fam.Seyon 

Maageheia 

Tregde 
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ATA-files; 5-punktsordre    SAN 1D4 

DTG: 00.00.30.september 
Til: (navn på den som har ordren på seg) 

Fra Mi5-PISCES ved Sir Windybottom 

Situasjon: 

SS-Ahnenerbe-Karotechia forsøkte våren -44 å opprette en allianse mellom Amfibiefolket 
”The Deep Ones” og Hitlertyskland. Dette foregikk i et område kalt Tregde og Dybo, rett øst 
for byen Mandal. Vi sendte Capt.Parkinson og 4 andre agenter, som tilsynelatende klarte å 
stanse Karotechias planer. Men vi klarte ikke å trekke dem ut etter fullført oppdrag, og 
dermed mangler en fullstendig debreaf. Videre vitner sporadiske meldinger fra SOE-
radioen LOLA om at det fremdeles foregår noe ”fishy” der borte… Vi har også i senere tid 

fått signaler fra MilOrg om at Gestapo (les: Karotechia) gjennomfører represalier og har 
store aksjoner i skogene rundt det aktuelle området som er forstyrrende for den norske 
motstandsbevegelsen. Dette tyder på at våre agenter muligens er i live men ute av stand 
til å kontakte oss. 
Fienden:          

Karotechia er en underorganisasjon av SS-Ahnenerbe, og de forsker på det okkulte. Nå 
som Hitlertyskland ligger i grus, er det grunn til å tro at de har blitt desperate, og funn i 
Tyskland tyder på at Karotechia innehar kunnskaper til å rokke ved balansen i universet. 
Dette er ekstremt farlig, og alt vi har oppnådd i europa det siste året kan være forgjeves. 
Lederen i området antas å være Oberführer Helga Gocking (se personalmappen). 
Egne:                 

SOE har fått mye ufortjent pepper, og har bestemt å sende en ekspedisjon til området. Vi 
har dermed samme mål, men de må ikke få tak i kritisk Mythos-materiale. Vi har infiltrert 
SOE-gruppen med en agent (se personalmappen).SOE-gruppen kjenner ikke deres eller 
hans PISCES-identitet. I tillegg har norske SOE-agenter tilknyttet en radio med kodenavn 
LOLA. Det er uvisst hvordan statusen er på disse agentene. MilOrg har sine organisasjoner 
i området, men de ligger veldig lavt i terrenget for tiden, grunnet aktiviteten til Gestapo. 
Oppdrag:         

”Dere skal droppe ut i fallskjerm utenfor Tregde, posere som ATA-piloter som har feilnavi-
gert, og gått tom for drivstoff. Dere skal ta dere inn i området og forsøke å linke opp med 
SOE-ekspedisjonen, assistere dem i å finne våre agenter om de fremdeles er i live, og 
sikre kritisk MYTOS-relatert info som de måtte sitte på. Om våre agenter er korrumpert, 
må dere få dem trukket ut uten at de får mulighet til å plapre til SOE. Om dette ikke er 
mulig, må de elimineres.” 
 
Sekunært oppdrag er å ufremskaffe informasjon om, eller skadeliggjøre Helga Göcking  om 
det skulle vise seg mulig. 
 
Utførelse:       

Jeg vil at dere tar med bedøvelse, slik at du har et alternativ til eliminering. 
Adm og Fors: 

Dere plukker etter eget ønske fra PISCES lager, etter drop’et er dere på egenhånd. 
Ledelse/Samband/ROE: 

Candace Spencer er sjef for dere, ved link-up med SOE, vil lederen for SOE fungere som 
din leder I alle spørsmål som ikke er MYTOS-relatert. I Mytos-relaterte spørsmål vil 2nd 
Lt.Darling ha siste ord. Dere må forsøke å unngå konfrontasjon med SOE-gutta når dere 
følger deres ordrer. Forsøk å ikke eliminere dem. Dere vil antakeligvis ikke kunne komme i 
kontakt med PISCES under oppdraget, så dere er overlatt til deres egne vurderinger og 
denne ordren. 

Spiller-handout #4 og #5; 5-PUNKTSORDRENE TIL DARLING OG TIL ATA-DAMENE 

The Darling Files              SAN 1D4 

DTG: 00.00.30.september 
Til 2nd.Lt McDarling 

Fra Mi5-PISCES ved Sir Windybottom 

Situasjon: 

SS-Ahnenerbe-Karotechia forsøkte våren -44 å opprette en allianse mellom Amfibiefolket 
”The Deep Ones” og Hitlertyskland. Dette foregikk i et område kalt Tregde og Dybo, rett 
øst for byen Mandal. Vi sendte Capt.Parkinson og 4 andre agenter, som tilsynelatende 
klarte å stanse Karotechias planer. Men vi klarte ikke å trekke dem ut etter fullført 
oppdrag, og dermed mangler en fullstendig debreaf. Videre vitner sporadiske meldinger 
fra SOE-radioen LOLA om at det fremdeles foregår noe ”fishy” der borte… Vi har også i 

senere tid fått signaler fra MilOrg om at Gestapo (les: Karotechia) gjennomfører repre-
salier og har store aksjoner i skogene i området som er forstyrrende for MilOrg. Dette 
tyder på at våre agenter muligens er i live men ute av stand til å kontakte oss. 
Fienden:          

Karotechia er en underorganisasjon av SS-Ahnenerbe, og de forsker på det okkulte. Nå 
som Hitlertyskland ligger i grus, er det grunn til å tro at de har blitt desperate, og funn i 
Tyskland tyder på at Karotechia innehar kunnskaper til å rokke ved balansen i universet. 
Dette er ekstremt farlig, og alt vi har oppnådd i Europa det siste året kan være forgje-
ves. Lederen i området antas å være Oberführer Helga Gocking (se personalmappen). 
Egne:                 

SOE har fått mye ufortjent pepper, og har bestemt å sende en ekspedisjon til området. Vi 
har dermed samme mål, men de må ikke få tak i kritisk Mythos-materiale. Vi sender også 
to PISCES agenter til området som vi håper du kan linke opp med, så har du litt mer 
tyngde i gruppa. SOE-gruppen kjenner ikke din PISCES-identitet. I tillegg har SOE norske 
agenter tilknyttet en radio med kodenavn LOLA. Det er uvisst hvordan statusen er på 
disse agentene. MilOrg har sine organisasjoner i området, men de ligger veldig lavt i 
terrenget for tiden, grunnet aktiviteten til Gestapo. 
Oppdrag:         

”Du skal jobbe under-cover i SOE-ekspedisjonen til Tregde, assistere dem i å finne våre 
agenter om de fremdeles er i live, og sikre kritisk MYTOS-relatert info som de måtte 
sitte på. Om våre agenter er korrumpert, må du få dem trukket ut uten at de får mulighet 
til å plapre til SOE. Om dette ikke er mulig, må de elimineres.” 
 
Sekunært oppdrag er å ufremskaffe informasjon om, eller skadeliggjøre Helga Göcking  
om det skulle vise seg mulig. 
 
Utførelse:       

Jeg vil at du tar med bedøvelse, slik at du har et alternativ til eliminering, ellers ønsker 
jeg at du forsøker å linke opp med de to PISCES-agentene som også er på veg. De er 
Candance Spencer og Anna Prentice, og vil bli sluppet ned I fallskjerm i området under 
dekke av å være feilnavigerte ATA-piloter (-det dreier seg om kvinnelige piloter, så det at 

de feilnavigerer så stygt og går tom for bensin utenfor norskekysten vil virke plausibelt). 
Adm og Fors: 

SOE står for forsyninger til deg, du følger deres plan for infil. Og exfil. Bedøvelse får du 
av oss i PISCES. 
Ledelse/Samband/ROE: 

Lederen for SOE vil fungere som din leder I alle spørsmål som ikke er MYTOS-relatert. Du 
må forsøke å unngå konfrontasjon med SOE-gutta når du følger dine ordrer over. Forsøk 
å ikke eliminere dem. Du vil antakeligvis ikke kunne komme i kontakt med PISCES under 
oppdraget, så du er overlatt til din egen vurdering og denne ordren. 
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STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

12 12 12 12 12 12 12 9 

Sample Seyon bror  Damage bonus: 0 

Astronomy  20% 

Biology  12% 

Conseal  34% 

Cthulhu Mytos 14% 

Electronical Repair 25% 

Fast Talk  20% 

Listen   60% 

Navigate  40% 

Persuade  26% 

Sneak   50% 

Handgun  20% 

Rifle/shotgun  30% 

 

#1 HP   San   MP 

#2 HP   San   MP 

#3 HP   San   MP 

#4 HP   San   MP 

#5 HP   San   MP 

#6 HP   San   MP 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 12 11 12 16 16 17 9 

Navn: Owe Seyon  Age:33 Damage bonus: 0 

Sanity:  - 

HP  12 Contact Mi-Go 

MP  14 

Anthropology  30% 

Astronomy  40% 

Biology  12% 

Chemistry  21% 

Conseal  34% 

Cthulhu Mytos 44% 

Electronical Repair 55% 

Fast Talk  50% 

Listen   60% 

Navigate  40% 

Persuade  66% 

Sneak   50% 

Handgun  40% 

SMG   40% 

MA-grapple  39% 

Leder av Seyon-Klanen, og står på god fot med Mi-Go’ene. Det er han 
som pleier å ta seg av kontakten med dem.  

N
P

C
-S

E
Y

O
N

 

Hvem er Seyon-brødrene? 

De er den familien i området 

som Mi-Go’ene har valgt å 

bruke som kontakter mot de 

innfødte. De har hatt Mi-

Go’enes gunst i noen hundre år 

nå. Mi-Go’ene er fornøyd med 

at de har klart å nøytralisere 

Deep-One’ne sin innflytelse i 

området. De bor på et lite små-

bruk (Øvre Mønnesland) og terroriserer både Tofte og Tregde. med 

sine lokale makt-intriger og tilgang på magi og djævelskap. (Seyon 

–navnet er et ordspill på Noyes; en kjent antagonist i HP-Lovecraft-

universet og en Mi-Go-kultist.) 

 

De er alle dedikerte Mil-Org folk, og alle er de stolte 

av at de klarer å holde tyskerne unna Lola. Ikke alle 

av dem har møtt Mi-Go direkte, men de fleste har 

hatt dem inne i hodet sitt. De er alle hjernevasket av 

dem til å se på dem som sine mestere og fedre. Også 

kvinnene i slekten er aktive, men noen av de inngif-

tede er engstelige, og holdes i sjakk av resten av 

familien. På selve gården bor 6 av dem for tiden, 

selv om noen av dem har gårder andre steder i områ-

det. De gjør et nummer ut av å holde seg samlet. I 

den grad de bevæpner seg, så er det med krag-

jørgensen-geværer, pistoler, hagler, spader, køller, 

etc. De har et par Sten-Guns også. 

 

Selve LOLA stasjonen er en kamuflert hytte som 

ligger ca 200 meter unna Øvre Mønnesland-hytta (i 

luftlinje). Det tar ca 10 minutter å gå dit med rolig 

gange. Her er det sengeplass til 3 personer. Langs den ene veggen 

står radioapparatene. En vellykket radio-skill-test vil avsløre at det 

er noe ”fishy” med radioen  (Mi-Go-teknologi), og om noen åpner 

dekselet, vil de til sin store skrekk se at knottene på framsiden er 

direkte koblet til en menneskehjerne i et glass (1/1d8san). LOLA-

hytta har hemmelig luke i gulvet, som markerer en av inngangene 

ned til Mi-Goenes gruvesystemer som strekker seg i kilometer ned-

over og rundt i fjellet. Om våre spillere skulle forville seg ned i 

disse, sørg for å gjøre det forvirrende og klaustrofobisk. De kom-

mer aldri ut igjen (med mindre de gjør noe veldig smart, eller du er 

snill som GM. De kan komme over torturkamre, hvor delvis parter-

te tyskere ligger på operasjons-bord, de kan få hallusinasjoner som 

gjør at de begynner å slåss med hverandre, etc. 

Den kamuflerte radiostasjonen LOLA 



25 

Øvre Mønnesland 

LOLA 

= innganger 

til Mi-Go 

gruvene 

Less is more, det beste er å hinte til erfarne 

spillere om Mi-Go’enes nærvær, uten å 

spamme ned modulen med dem. Om spil-

lerne finner ut at de vil gå Gang Ho mot 

LOLA, så ikke hindre dem. Men selv om 

Jefferson og Parkinson  hater dem dypt og 

indelig, har de fokus på Göcking, så de får 

heller ta et oppgjør med Seyon-familien og 

Mi-Go’ene en annen gang.  

 

Det er 6 Mi-Go i området rundt LOLA.  De 

jobber med å kontrollere hjernene til men-

neskeslaver som graver i tunellene. Dette er 

mennesker som har forsvunnet oppigjen-

nom årene. De er implantert med livsfor-

lengende teknologi, så det er en merkelig 

samling av klesdrakter fra mange tidsperio-

der. Om noen spillere skulle bli tatt til fange 

av Mi-Go eller om de skulle finne på å sni-

ke seg inn i tunellene, eller angripe Mi-

Go’ene (mot PISCES’ råd), er det bare å 

bruke fantasien; britiske sjømenn tatt til 

fange under Napoleonskrigene, afrikanske 

slaver fra slavehandelen på 16 og 1700tal-

let, barnearbeidere fra barnevandringene på 

1800tallet, Tyske og Britiske marinegaster 

som overlevde slaget ved Jylland i 1916, 

etc, etc.  

 

De er helt som zombier og nær umulige å få 

kontakt med, selv om man torturerer dem, 

vil de bare forsøke å fortsette å gjøre de 

arbeidsoppgavene Mi-Go’ene har pålagt 

dem. Tunell-innganger er merket av på kar-

tet under, de er vanskelige å oppdage. 

#1 HP   San    MP 

#2 HP   San   MP 

#3 HP   San    MP 

#4 HP   San   MP 

#5 HP   San   MP 

#6 HP   San   MP 
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Nerthus, greater servitor race. 

Nerthus slo seg ned i dagens Mannefjorden utenfor 
Mandal en gang i løpet av de siste istidene. Med tempe-
raturøkningen, økte også Nerthus’ aktivitetsnivå, både 
til sjenanse for Deep One-kolonien som var under 
oppføring i Norskerenna, og for menneskene som ville 
ta seg over Nordsjøen med båter. Nerthus er trolig 
opphavet til de Norrøne mytene om Midgards-ormen. 
Snart hadde Nerthus tilbedere både i Mennekser og 
Deep Ones. Nerthus er veldig gammel, og er mer og 
mer inaktiv. Men kommer ofte når tilbedere kaller i 
håp om at det skal ofres godbiter… 
 

Nerthus er på størrelse med en hytte, og ser ut som 

en krysning av en manet og en blekksprut. Den har 

tentakler i alle størrelser som den senser med, og har 

selvlysende ”øyne” som kan forveksles med morild. 

Den lever primært i vann, men den kan også bevege 

seg på land. Den er semigjennomsiktig, og om den nylig 

har spist, er det mulig å se det den har spist inne i 

kroppen...  

 

Deep Ones respekterer Nerthus som det farlige beis-

tet den er, den er semi-intelligent, og Deep Ones har 

brukt den som sanksjonsmidler mot sine fiender i 

blant lokalbefolkningen oppigjennom årene. De kan ikke 

kontrollere den direkte, men vet hvilke knapper man 

kan trykke på, for å vekke dens nysgjerrighet. De har 

lært opp spesielt loyale allierte på land; helst Deep One 

hybrider, men også ”vanlige” mennesker; dedikerte 

tilhengere og allierte kultledere. 

 

Nerthus kan angripe med 4 tentakler hver runde, 

rekkevidde mellom 3 og 10 meter, det er ”grapple”-

angrep. Etter å ha fått tak, kan den forsøke å knuse 

sitt offer (STR mot STR resistance-test, taper offeret 

testen, får offeret dam.mod i skade) -eller den kan 

føre tentakkelen til munnen, hvor den etser offeret til 

døde, før den svelger offeret helt. 

NERTHUS 

char.   
STR 60 

CON 60 

SIZ 78  

INT 17 

POW 24 

DEX 11 

Move 3(land), 10(swimming) 

HP 69 

Dam.bonus +8d6 

Tentacle, grapple 50% x4/rnd 

Bite 90% 1d6+db 

Acid 100% 1d6/turn 

Spells = none. 

Sanity loss:: 1d6/2d10 
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Bor på en grisgrenn fattigslig gård inne ved Dybovannet. Blir sendt til 
Mandal fordi familien ikke kan brødfø ham. Blir her med i Pirat-
gjengen til Pechlin, og lever som pirat, og læres gradvis opp i Nerhtus
-kultens gjøren og laden. Adelsmannen, svartekunstneren og kapre-
ren Clement fortsetter å operere fra Mandal med Kvistedals hjelp 
fram til 1534, og etter dette opererer Kvistedal selv som kaptein 
under navnet Korp i enda noen år. Etter hvert oppdager han hvordan 
man kan stjele liv fra andre mennesker. Han begraver sitt hjerte på 
familiegården i Kvistedal, som han lar forfalle. Han setter opp wards 
rundt gården, som får tiden til å stå stille innenfor. Dermed fortset-
ter han å leve, tilsynelatende uten å eldes. Til slutt begynner dette å 
bli et problem, så midt under hekse-prosessene som rir Norge på 
1600tallet, fingerer han sin egen død, ved hengning på Lista, ved 
Husby. Han tar nå navnet Ånund Møll, og bygger et skipperhus på 

Tregde, tar rollen som pensjonert skipper og enkemann, og avbryter 
kontakten med Nerthus og Deep Ones. Deep-One hybrider har flyttet 
ut i Dybovannet og har tette forbindelser med folk på Tregde, men så 
raider danskekongen Deep-One-redet på Tregde. Aanund Møll slipper 
unna, da han har lyktes i å holde en lav profil.  

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

13 14 15 16 22 12 11 05 

Navn: Aanund Møll (Ånund Kvistedal, Aanund Korp) 445 år  
Sanity:   - (ser ut som en 50-åring) 
HP  15 Har en sacrificial dagger for POW-increase 
MP  22 

Sailing  80 

Flintlock-weapons 55 
History  70 

Fencing  66 

Cthulhu mytos 45 

Occult  35 

Spells known: 
Summon/Bind Dimentional Shambler 1MP 55% 
(Ritual) Prolong life 5MP   45% 
Drown     60% 
(You loose 1 HP(stun) pr turn until you have made 5 Conx3 successes; 
one roll pr. turn). If you reach 0 HP, you have drowned. 
Call Nerthus (ritual) 10 HP+sacrifice  35% 
Worship Nerthus (ritual)    40% 
(2 MP, increase Call Nerhtus w5%/session)  
Call Deep Ones   38% 
Summon dead friends    66% 
(Pirate spirits that he fought with) 
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Gustav Reiersen (Wrath) POW 13 INT 15 Sanity: -/1d6 

Gustav Reiersen var den nye fyrbøteren på Ryvingen, trodde han. For 
på Ryvingen ventet Magne Langeland, den noe eksentriske mannen 
som han skulle førtidspensjonere og ta over for. Det Gustav Reiersen 
ikke var klar over, var at Langeland hadde lært et grusomt rituale 
som kastet hans ånd ut av kroppen sin. Dermed tok Magne Langeland 
over kroppen til Gustav Reiersen, som siden har befunnet seg som en 
hvileløs ånd. Han bestemte seg for å plotte mot Langeland, og klarte 
langsomt å få kontroll over sin kropp i en slik grad at da Magne Langeland var nede ved havet for å 

tilbe Nerthus, så klarte Gustav å kludre til ritualet, noe som førte til oppstandelsene i 1940 hvor 
”Gustav Reiersen” forsvant i havet. Etter dette, har Gustav Reiersen valgt å fortsette å hjemsøke sin 
siste post, for å fungere som en skytsengel over den til enhver tid sittende fyrvokter. Dessverre er 
det ikke så lett for folk å se forskjell på snille og fæle spøkelser. Gustav Reiersen sitter på all den info 
GM er villig til å dele med spillerne, om de får summet seg til å lytte til hans advarsler og komunisere 
med ham. 

Magne Langeland (Wraith) POW 15 INT 13 Sanity: 1/1d8 

Magne Langeland ble langsomt brutt ned, etter å ha kjempet mot Nerthus i flere år. Omsider ble han 
gal av all motgangen, og i grunnen uskikket som fyrvokter. Han kom over skrifter fra Skernøya sin 
Nerthus-kultus på 15 og 1600-tallet om tilbedelse av uhellige ting, og fra en slik kilde, klarte han å lære 
hvordan man besetter folk, for å få evig liv. Hans første offer; Gustav Reiersen viste seg i midlertid til 
å være i stand til å ta en grusom hevn. Da Magne var nede 
for å tilbe sin tidligere nemesis– nå overherre; Nerthus, 
klarte Gustav Reiersen å kludre til ritualet, noe som gjorde 
Nerthus pissed, og dermed var hans liv over. Men sjelen hans 

fant ikke ro, og han har ikke blitt mindre gal av opplevelsene 
og nærer et fantastisk hat til Gustav Reiersen som også går 
igjen på øya. Han har bestemt seg for å bekjempe Gustav til 
evig tid, og der Gustav forsøker å hjelpe de fastboende på 
øya, gjør Magne så godt han kan for å skremme folk ned 
fyrtrappa, skremme folk på sjøen, etc. 
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PISCES-agent, under cover i SOE. Født i Kirkwall på 
Orkenøyene. Historieinteressert, flink svømmer, 
Marinedykker. 2.nd.lt. Ble sommeren-40 sendt på 
marinens dykkerskole ved Port Solent. Her møtte 
han Lt.Jo King.  
 
Etter 6 uker med harde opptaksprøver ble du 
innrullert i “British Commandos”. Etter flere måne-

der med trening, ble de endelig satt inn i kampene om Nord-Afrika. Etter kamper 
kom McDarling bort fra de andre, og mistet bevisstheten etter å ha gått 2 døgn 
uten mat eller drikke. Ørken-nomader tok han med seg langt inn i den Libyiske 
ørkenen. En gruppe italienere ble holdt fanget av nomadene, og en svart, stjer-
neklar natt, ble det tent et digert bål, og nomadene begynte å synge. Så ble 

italienerne lenket til trær, mens messingen ble stadig høyre. Så revnet san-
den, en gigantisk masse av tentakler og slim åpenbarte seg, og rev dem i 
småbiter! Etter denne hendelsen, ble han snappet opp av Lt.Parkinson og 
innrullert i PISCES.  
 
PISCES ønsket å ha et øre i SOE sin organisasjon, og plantet ham der som 
instruktør på marinedykking. Han har jobbet der i flere år, og liker dem godt. 
Nå har han fått ordrer om å forsøke å linke opp med overlevende fra PISCES-
ekspedisjonen i 1944, og kanskje vanskeligere; få stanset Helga Göcking. Han 
håper å klare å overbevise dine venner i SOE. 

 
Kommentarer: Har et Elder-Sign tatovert i nakken, fobi mot allsang.  
Våpen:  Webley revolver, Rifle No.5(Jungle-Carabine) 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

13 14 15 12 16 12 13 10 

Navn: Magnus McDarling   Age: 25  

Damage bonus: +1d4  Sanity: 65 

HP  14  Under-cover PISCES-agent   

MP  13  i SOE-gruppen. 

Tactics  45 

Sniper   15 

Rifle   65 

Unarmed combat 60 

Cthulhu mytos 07 

World lore  44 

Idea   60 

Luck   65 

Know   60 

Svømming  80 
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PISCES-agent, under cover i ATA. Født i Machynlleth, Wales. 
Flygal dame med bein i nesa. 
  
Sparte penger til flysetifikat ved å jobbe som snuskete 
journalist i ”The esoteric”. Opplevde et spøkelse under en 
seanse, men holdt det for seg selv. I 1939 fikk hun endelig fly-
sertifikatet, men ikke råd til noe fly. Meldte seg frivillig som 
ATA-pilot. ATA jobber med å flytte fly fra fabrikkene til fron-
ten. De første årene fløy hun fly fra New Foundland til Eng-
land. En gang så hun en båt i en Grønlandsk fjord bli angrepet 
av noe rart slim ?! Hun meldte om dette, og ble sporenstreks 
rekruttert til PISCES. Hun fløy et PISCES-team ut til Grønland, 
og fikk studere ”Skummet” på nært hold… De kom seg ut med 
nød og neppe.  

 
Etter denne turen har hun fortsatt som ATA-pilot, men tar 
iblant transport-oppdrag for PISCES under påskudd av å 
frakte fly. Nå har hun og Candance-Spencer blitt sendt med 
et B-17 fly til Norge, hvor de hoppet ut i fallskjerm under 
påskudd av å være litt dumme og blonde damer som har 
feil-navigert… Hun liker ikke å spille på menns fordommer 
mot kvinner, men  det er krig, og hun adlyder ordre... 
 
Kommentarer: Aversjon mot Kulde og Slim 
Våpen:  Enfield No.2 Revolver 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

12 13 11 14 17 15 12 11 

Navn: Anna Prentice   Age: 32  

Damage bonus: -  Sanity: 85 

HP  12  Under-cover PISCES-agent   

MP  17  forkledd som ATA-pilot. 

Tactics  15 

Cthulhu mytos 09 

World lore  34 

Idea   70 

Luck   85 

Know   60 

Pilot aircraft  45 

SMG   30 

Handgun  40 
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STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

11 12 13 15 16 14 11 12 

PISCES-agent, under cover i ATA. Født i Singapore. Flygal 
kvinnelig flypioner. 
  
Adelspike født i Singapore. Et barn av Imperiet. Lærte å 
fly i  i de glade 20-åra. Drev transportfirma med sin 

mann på 30-tallet. Under et oppdrag for østerrikske 
arkeologer i Sveits i 1938, ble hun vitne til at halve 
ekspedisjonen ble spist av en ”Dark Young”. Hun kom seg 
unna med nød og neppe, og har lagt lokk på hendelsen. 
Meldte seg frivillig til ATA da de åpnet for kvinnelige 
piloter.  
 

Vinteren 1944 ble hun innkalt til PISCES, til avhør. De hadde 
kommet over notater fra de østerrikske forskerne. Hun ble 
innrullert i PISCES, og har jobbet som transport-pilot for 
dem de siste 6 månedene. Nå har hun og Anna Prentice 
blitt sendt med et B-17 fly til Norge, hvor de hoppet ut i 

fallskjerm under påskudd av å være litt dumme og blonde 
damer som har feil-navigert…  
 
Kommentarer:  
Kan få flashbacks eller ticks under stress.  
Våpen: No.2 revolver, 2 stk. selvmordspiller. 

Navn: Candance Spencer  Age: 37  

Damage bonus: -  Sanity: 65 

HP  14  Under-cover PISCES-agent   

MP  10  forkledd som ATA-pilot. 

Tactics  15 

Cthulhu mytos 15 

World lore  54 

Idea   75 

Luck   80 

Know   60 

Pilot aircraft  70 

Shotgun  66 

Rifle   40 

Handgun  45 
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PISCES-agent med kontakter i Delta Green og MI6. 
 
Parkinson kunne snakke og skrive tysk, latin, fransk og norrønt/
runer allerede som 10-åring, takket være sin far som villig lærte 
deg det meste.  En gang hun spionerte på ham, klarte han å mane 
fram en Dimensional shambler som tok ham med og forsvant! 
Noen uker etter hendelsen i kjelleren ble hun kontaktet av to 
menn i mørke dresser. De presenterte seg som Mr. Brown og 
Mr.Black. De kom fra en organisasjon ved navn Delta Green. De 
forklarte henne at hennes jobbet for dem med oversetting av 
gamle dokumenter. I slutten av 1937 ble hun igjen kontaktet av 
Mr.Brown og hun hjalp dem med å oversette papirer fra 'The 
esoteric order of Dagon'. Dokumentene hun fikk ansvaret for å 
tyde var korrespondanse mellom to …byer av Deep Ones. En slik 

by, kunne se ut til å holde til sør for England, og det var også 
referanser til Nordsjøen…  
 
Hun fortsatte å jobbe for Delta Green til PISCES ble opprettet, og 
hun ble en selvskreven offiserskandiat der. Hun håndplukket alle 
som ble med på PISCES-raidet mot Göcking våren –44. Hun blir 
under CoC-44 ravende gal, og stikker på skogen med Walther 
Mensur og Jeffry Brightcomb Jefferson. Hun lider under en 
sinnslidelse av at hun er dronning Viktoria…. 
 
Spells: Summon/bind Dimensional shambler, Contact Deep Ones. 

Våpen: Mauser-98, Webley Revolver. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 16 08 17 14 15 12 15 

Navn: Jane Marie Fairfax Parkinson  Age:   34  

Sanity: 9  Cthulhu-mytos 15% 

HP  12 Lieutenant, sjef for CoC-44  

MP  14 ekspedisjonen 

Tactics  37 

Handgun 37 
SMG  30 

Rifle  35 

Språkhistorie 40 

Norrønt 39 

Tysk  33 

Latin  60 

Historie 60 

Fransk  40 
Førstehjelp 30 

Rlyeh glyphs  24 
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Allegemeine Standartenführer  og ledet Ahnenerbe sin ekspedisjon til Tregde våren 1944 sammen 

med Helga Göcking. Aadelig avstamning og selvsikker. Kan være nedlatende, har lite til overs for ”den 
lille mannen fra østerrike”. Pertentlig og omstendelig. Bærer et stygt arr i ansiktet med stolthet. Ble 
født inn i en tysk-prøysisk adelsfamilie i 1891. Hans far var tremenning til selveste Otto von Bismarck! 
Er den eneste av kommando-trioen i skogen som man kan snakke vettugt med, selv om han er den 
som utseendemessig ser ut til å slite hardest etter over 15 måneder på flukt i de norske skoger. Han 
sitter på uvurderlig kunnskap om bakgrunnshistorien og om Helga Göcking. Men la gjerne spillerne 
stille hans uttalelser i tvil, han er jo tross alt tysker og medlem av Allgemeine SS...  Våpen: Schmeiser 
SMG 

Våpen:  Schmeiser SMG 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

11 9 17 1 16 8 8 17 

Navn: Walther Mensur Age:53 Damage bonus: +1d4 

Sanity:  66 Ender opp med å hoppe over til  

HP  13 britene, og følger dem på flukt fra  

MP  16 Gestapo fram til CoC-45 

Antrhropology 79%

Archaeology  87% 

Art   10% 

History  88% 

Read/write norse 37%

SMG   21% 

Credit rating  51% 

Cthulhu Mythos 11% 

Library use  60% 

Fencing  50%

English  50% 

German   88% 

Norse   20% 

Persuade  72% 

Psychoanalysis 33% 

Psychology  29% 

Spot Hidden  44% 

Handgun  25% 

Russisk  17% 

Occult   20% 
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PISCES-agent, Sergeant (sgt). Narcisisstisk, kronisk våghals og 
eventyrer. Fobi: Redd for svarte fugler.  
Personlighet:  

Man dreper fiender, så enkelt er det. Tyskere er fiender, mons-
tere er fiender, og fiendtlig innstilte folk og dyr er fiender. Alt 
med måte selvsagt, det er viktig å unngå unødig blodbad. En 
sjarmerende og velstelt mann i sin beste alder, hva mer kan 
man si? -Er nok noe av det fineste det Britiske Imperiet har klart 

å forme på mange mange år! Dyktig i det meste , og en inspira-
sjon for alle!  Velkledd, velfrisert, barsk.  
 
Faren drev en suksessfull te-plantasje i utkanten av Thanjavur-
provinsen i India. Han har jaktet over store deler av verden. Kom 

ut for Tcho-Tcho-vesner i Burma, og ble aldri helt den samme. 
Han ble håndplukket av Lt.Parkinson til PISCES. Ble i 1944 
ravende gal etter å oppdage at Mil-Org og LOLA-stasjonen 
består av Mi-Go-tilbedere, og  stakk på skauen med 
Ms.Parkinson, og tyskeren Walther Mensur hvor de driver 
geriljakamp mot alt og alle. 
 
Spells: Summon/bind Dimensional shambler 

Har Corporal Blewett’s hjerne på en boks, et trofe fra kamper 
mot Mi-Go som han snakker fortrolig med og rådfører seg med 
før kamp... (San1d4/1d10) 
Våpen: Holland&Holland Elefantrifle, Schmeiser SMG, german 

bayonet og 7 tyske stav-håndgranater... 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

13 14 15 10 16 12 13 12 

Navn: Jeffry Brightcomb Jefferson   Age: 28  

Damage bonus: +1d6   Sanity: 10 

HP  15   Eventyrer/løytnant i  

MP  16   PISCES/Mi-6 
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SMG:      55 

Rifle      80 

Sniper      20 

Throw      70 

Tactics     55 

Knife      66 

Combat-showel 75 

Cthulhu mytos   22 

World lore     44 

Persuade     80 

Fast Talk     70 
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Stille enkel 
fiskerbonde med MANGE hemmeligheter. Han drømmer mye 
om havet om natten og er overbevist om at det er noe 
unaturlig med Radiostasjonen ”Lola”) og familien sin. Han får 
ofte svimletokter og har iblant problemer med balansen. Han 
føler en voldsom beskyttertrang overfor søstrene og sin 
mor. Han har store øyne og snakker lite med folk (og er en 
Deep One Hybrid).             Stirrer mye på folk. 

 
Han er glad i vannet og tilbringer mesteparten av tiden på 
Dybovannet. Når Göcking og co rekvirerer båten, er han stuck 
på land. Han er mot nazistene, men er veldig skeptisk til Seyon

-brødrenes innflytelse over Mil.Org, og kommer til å advare 
evt. Mi-6-agenter om dem. Han vet ikke at han er en Deep-
One-hybrid, faren dro ut i sjøen da han var 12, og han tror at 
han er på et tuberkulose-asyl. Føler en merkelig tiltrekning til 
Dybovannet, og får masse rart i garnet. Får alltid fisk. Har en 
søster som flyr med en tysker, en jødinne holdes skjult på 
loftet og en svoger er med i NS… Han har en StenGun gravd 
ned nede ved Dybovannet, men han er betraktelig bedre med 
hagle. 
 
Spells: Contact Deep Ones, Worship Dagon 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

14 14 14 12 11 13 7 9 

Navn: Jonas Vade  Age:30 Damage bonus: +1d4 

Sanity: 60 

HP:  14      MP: 11 
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Swim   77% 

Row   100% 

Fish   79% 

SMG   25% 

Hagle   35% 

Peder er en tøffel som har funnet frihet i NS. Han  har hatt store 
verv i Halse som NS-politiker, men nå er han stadig mer nervøs 
for framtiden. På hjemmebane er kona diktator, og han er egent-
lig ikke lykkelig i forholdet. Han misliker familien til kona som han 
føler er sær. I det siste har kona blitt mer og mer innesluttet. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 11 12 09 10 13 12 13 

Navn: Peder Kålen  Age:30 Damage bonus: 0 

Sanity:  60 

HP  12 

MP  10 

Byråkrati  44% 

Unarmed comb. 30% 

Drive Småbruk 35% 

Fish   24% 

Orate   44% 

 

N
P

C
-V

A
D

E
/K

Å
L

E
N

 

Jøde fra tyskland, strandet i Norge som er desperat 
etter å komme seg til Sverige. Regner med at familien 
har gått opp i røyk for lengst…  
 
Hun er stuck med en rimelig suspekt og innesluttet 
familie som sliter med å fø på henne. Hennes by-

ferdigheter er ikke særlig kompatible med et hardt 
småbruksliv i de Norske skoger. I tillegg virker enkelte 
medlemmer av familien direkte sære, og kroppslukten 
er ganske påtakelig. Det går i fisk, fisk fisk, men 
alternativet er å havne i konsentrasjonsleir.  
 

Hun bidrar på Lola-radioen, men er enig med eldste 
bror på gården i at det også er noe fishy med Seyon-
brødrene, og den radioen gir hodepine… Hun har 
derfor snusket til seg en pistol. 
 
Våpen:  No.2 revolver. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 13 12 15 14 13 16 15 

Navn: Brit Mila  Age:22 Damage bonus: 0 

Sanity:  50 

HP  13 

MP  14 

Norsk  25% 

Tysk  77% 

Accounting 39% 

Art  41% 

Play Piano 56% 

Radio  40% 
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Er Deep One 
hybrid, men viser 
ingen tegn enda. 

Petra synes hennes mann er patetisk. Hans sjarme 
falmet fort da hverdagen satte inn. Men han er et 
prominent medlem av NS i området, og dermed er 
han et perfekt skalkeskjul for Petras fanatiske mot-
standsarbeid. Mil-Org er heller ikke helt perfekt, 
Seyon-familien på Tofte er suspekt , det er noe alle 

vet, men det er krig, og de holder Lola gående, så da 
får man vente med oppgjøret med Seyon til krigen er 

over. Hun har en haug med våpen gjemt overalt. 
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Navn: Petra Kålen Age:27 Damage bonus: 0 

Sanity:  55 

HP  13 

MP  14 

Farming   60% 

Fishing   50% 

Operate radio   40% 

Sneak    45% 

Pistol    40% 

Local resistance network  60% 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

12 13 11 13 14 10 12 9 
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Navn: Tarjej Vade  Age:55 Damage bonus: +1d6 

 Sanity:   - 

 HP 18 

 MP 10 
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Han giftet seg med Martha etter et opphold på 
et Eg. De hadde det kjempebra, og hun forsonet 
seg med tilstanden hans. Da han til slutt var 
nødt til å flytte ut i Dybovannet, fortsatte de å 
holde kontakten. De krangler litt om hvordan de 
skal forberede barna på deres framtid, bortsett 
fra det lever de ganske greit sammen. Han 
skaffer familien fisk, og er i grunnen fredelig. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

18 17 18 13 10 12 - 9 

Hun er en fiskerkone og vet at hun er gift med en Deep One. Hun og 
mannen har fremdeles et OK forhold, men det er nå kun platonisk. 
Han hjelper familien fra Dybovannet, og presser på for at hun skal 
fortelle barna at de er hybrider, men hun har ikke helt hjerte til det.  
 
Spells: 
Contact Deep Ones 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 13 10 15 14 13 16 15 

Navn: Martha Vade  Age:50 Damage bonus: 0 

Sanity:  50 

HP  12  

MP  14 

Tysk   77%  Farming 66% 

Accounting  39%  Art  41% 

Play Piano  56%   
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STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 12 11 9 16 16 17 9 

Navn: Tutta Vade  Age:19 Damage bonus: 0 

Sanity:  40 

HP  12 

MP  16 
Tysk  17%  

Engelsk 15% 

Acting  45%  

Persuade 28% 

Flørte  55% 

Unarmed combat 50%  

Swim 100% 

Claw x2/turn  35% 2d6 

Hun er en femme fatale, store, drømmende øyne, og store 
planer om å bli kabaret-artist i Oslo. Hun lever i en egen 
fantasiboble og er nærmest uvitende til reaksjonene i lokalbe-
folkningen på at hun går ut med en tysk soldat.  
 
HKB-soldaten Heinrich Sprudelwasser og jødinnen Mila kan by 
på noe av den urbane kulturen som hun savner slik her i 

bakevja på sørlandet. Hun liker familien sin, men føler at hun 
ikke riktig hører til. Hun føler seg litt innesperret og føler at 
familien er overbeskyttende.  
 
-Ja, hun er Deep One-hybrid... 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

12 14 13 10 11 14 15 11 
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Svigermors drøm, og trives med det. Han er jovial og hyggelig mot 
alle og vil egentlig at alle skal ha det best mulig. Dessverre ser ikke 
alle at de vil ha det best under tysk styre som forundrer han siden 
han er en overbevist tilhenger av NSDaP’s visjon. Han ble født av 
relativt velstående foreldre i Salzburg i 1924. Oktober 1942 ble han 
innrullet i hæren, og ble februar-43 sendt til Artilleriegruppe Mandal 
og HKB 17/979. Det er mye monotont vakthold i kystartilleriet, og han 
trives best på de lokale kneipene, hvor han har hørt mang en historie 
om Mandal. Den skumleste er den om hvordan gruppen på Ryvingen 
ble angrepet av et monster fra havet, og ble vanvittige. Han er 
livredd for Aanund Møll, som sikkert hadde en finger med i spillet da 
en tysker ble drept av ”bjørn” på Tregde. Han fikk et glimt av 

”bjørnen”, og retter heller kikkerten mot Mølls hus enn på skipsleida, 
når han er på vakt på Maageheia. Han er kjæreste med Tutta Vade. 
Selv om familien hennes er sær, er det nok bare å stirre inn i øynene 

hennes til å glemme familie og der Fürer. 

Våpen: 

Lüger 

I felt også en Schmeiser SMG 

Navn: Heinrich Scprüdelwasser Age:19 Damage bonus: 0 

Sanity: 55  HP: 14   MP: 11 

Norsk  25%  

Tysk  77% 

Acting  45%  

Persuade 28% 

Engelsk 10%  

Ride  76% 

Tactics 35% 

Lead Squad 35% 

http://bestgamewallpapers.com/files/call-of-cthulhu/hybrid.jpg
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Leder for Helga Goeckings tekniske seksjon, 
ansvarlig for opplæring av teknikkerne. 
”Vidar Theisen goes Ahnenerbe”  Lidelser: Har 

problemer med sosiale relasjoner 
 
Født og oppvokst i Berlin. Sønn av en meget akademisk familie. Bøker, lærdom og studier 
kom inn med morsmelk og sauerkraut. Siden tenårenes slutt har han ansett seg som et 
übermensch. Alle andre vet jo ikke en døyt og klarer jo ikke de enkleste matematiske for 
ligninger i 5. og 6. grad engang. I relativt ung alder søkte han seg til SS-Ahnenerbe og i 
forskningsavdelingen Karotechia fikk du raskt suksess.. 

For første gang fikk han prøve seg på det mer åndelige og overtroiske. Som en mann av 
logikk så ble han til stadighet overrasket hver gang eksperimenter med det magiske gikk. 
Dette motstridde jo all den lærdom du så flittig hadde inntatt i alle år. Tross alle de ulogiske 
elementene som nå ble innlemmet i arbeidet, fikk han ikke sammenbrudd og besemte seg 
isteden for å mestre også dette nye universet. 
 
Ledelsen ble mer og mer begeistret. Du fikk det som trengtes og kunne endelig fullt ut 
fokusere på vitenskapen. Helga Goecking ble etterhvert mer en venn enn sjef. Tror du. Du 
har jo aldri hatt noen venner før så du er litt usikker på akkurat dette. Etter et par gjen-
nombrudd på et stort prosjekt har Helga bedt om en test på Ryvingen. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 10 12 19 14 11 11 18 

Navn: Anton Augsberger   Age: 33  

Damage bonus:   Sanity: 05 

HP  13   Allgemeine  

MP  13   -Oberführer   

Vitenskap   80% 

Cthulhu mytos 50% 
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STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

13 16 12 12 11 12 11 9 

Sample HKB-soldat  Damage bonus: +1d4 

#01 HP  San    MP 

#02 HP  San   MP 

#03 HP  San    MP 

#04 HP  San   MP 

#05 HP  San   MP 

#06 HP  San   MP 

#07 HP  San   MP 

#08 HP  San   MP 

#09 HP  San   MP 

#10 HP  San   MP 

Conseal  14% 

Cthulhu Mytos 05% 

Electronical Repair 15% 

Fast Talk  10% 

Listen   60% 

Navigate  40% 

Sneak   50% 

Main weapon: 50% 

Secondary weapon: 30% 

Taktikk:  30% 

Sniper   08% 

 

Sanity:60 

HP 15 

MP 11 
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”Fighter med steyerevne.” 
SS-Obersturmbannfuhrer og seksjonssjef i Sagenhaft            
(underavdeling under Karotechia). Manisk; når hun setter 
seg noe fore, har problemer med å slappe av. For mye 
motgang får henne til å jobbe desto mer, og søvnmangel og 
raserianfall følger i kjølvannet. Hun er paranoid, har mange 
og mektige fiender, som hun metodisk og med fynd fjerner 
etter hvert som de stiller seg lagelig til for hogg. Hun 
foretrekker å få sine fiender drept ved hjelp av mektige 
venner i SS, og står personlig ansvarlig for at flere hundre 
jøder, sigøynere og slaver har gått en usikker framtid i 
møtet med DeepOnes bosatt i den Engelske Kanal! Hun føler 
en tomhet i seg som hun konstant søker å fylle, med aner-

kjennelse og makt. Hun vet at folk ler av seg bak sin rygg, 
men så lenge ingen har baller til å le henne opp i trynet, kan 
hun fint leve med det. Hun har ikke blitt slapp i fisken på 
tross av sine 46 år med mye festing. Det virker som at hun 
med jernvilje klarer å kontrollere både kropp og sinn. Hun 
liker å kle deg moteriktig og å demonstrere for sine med-
søstre hennes seier over alderdommen.  

Utpå høsten -41 ble hun på grunn av sitt kjennskap til histo-
rien til Sir Windybottom bedt om å reise til Frankrike, for å 
undersøke muligheten for kontakt med intelligent liv i 
området, kalt Cornwall-kolonien hvor hun jobbet med å 
gjøre Deep Ones til Tysklands allierte. Senhøstes 1941 ender 
med katastrofe, da allierte agenter massakrerer deres 
potensielle allierte. Til hennes fortvilelse klarer de ikke å 
gjenopprette forbindelsen. Tapet av Cornwall-kolonien gjør 
at hun retter enda flere ressurser inn mot en eventuell 
Deep-One-koloni i Norskerenna.  
 
Spells: 

Summon/bind Shoggoth 

Contact Deep Ones 
Contact Nerthus 
Contact Ghost 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

12 14 11 13 18 17 14 16 

Navn: Helga Göcking Born: 1898 Damage bonus: 0 

Sanity:  10 HP  13 MP  18 

Antrhropology 39 

Archaeology  67 

Art   13 

Germanic history 88 

Read/write norse 55 

Astronomy  33 

Credit rating  26 

Cthulhu Mythos 44 

Library use  50 

Deep One speech 20 

Psychology  19 

Sneak   22 

Spot Hidden  44 

Handgun  25 

Norsk   37 

Occult   40 

English  60 

German   77 

Norse   50 

Persuade  62 
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Kalkulerende hyggelig? Unterstormführer og personalansvarlig i 
vakt og sikringsstyrken til et SS-Ahnenerbe Institutt. Nå skal du lede 
et vakt og sikringslag på Walter Mensurs ekspedisjon til Norge. Du 
har flere frostskader, og du blir fort irritabel når du fryser. I tillegg 
får du ofte migreneanfall om du hører musikk. 
Du har en klar kodeks som du har fulgt og praktisert så lenge krigen 
har vart, og den er en vane for deg nå: Du skyter enhver trussel mot 
deg eller dine menn. Du har sett alt for mange dø eller bli skadd som 
følge av bløthjertethet. Det er ikke noe personlig, men noen er skapt 
til å være soldat, og andre ikke. Du er veldig bevisst på det du lærte 

om å lede menn på Bad Tölz, og du passer på å snakke med alle som står under deg hver dag, mens du jobber aktivt med å vise genuin interesse for deres tanker, 
ideer og plager. Du ønsker å framstå som et humørspredende overmenneske som leder ved inspirasjon og ved å gå foran med et godt forbilde snarere enn å brøle og 
skrike. Du smiler og ler mye. Du er ikke jålete men opptatt av at du er den som resten av mannskapet skal se opp til når det gjelder hygiene og standard på utstyret. 
Du har tilbragt hele krigen i SS, og du har vært vaktsoldat i Ahnenerbe siden –43 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

14 15 13 12 13 11 11 10 

Navn: Fritz Kröte  Age: 29  

Damage bonus: Sanity: 40 

HP  13 Untersturmführer  

MP  13 (sjef for vaktstyrken) 

Ledelse  66 

Felt-opptreden 77 

Schmeiser  70 

Mauser  60 

Walther P-38  55 

MG-42  50 

Vaktopptreden 80 

 

 

Overlevde kampene med 

PISCES/Mi-Go, og fikk 

trukket restene av vaktstyr-

ken tilbake. Fant en rystet 

Göcking vandrende i leiren 

med Mähler. Fortsetter som 

hennes vaktsoldat til coc-45 
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STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

12 14 11 13 12 14 14 10 

Navn: Wirrum Berge Age:25 Damage bonus: 0 

Sanity:  50 

HP  12 

MP  16 

Førstehjelp  50% 

Stridsdriller  50% 

Pistol   55% 

Gevær   45% 

Nazihistorie  35% 

Oppklaring  50% 

Vaktopptreden 55% 

 

 

Sadistisk sanitetsmann. Du nyter å se andre folk være redde og ha vondt. Du er smilende og utadvendt men du får et 
noe intenst ansiktsuttrykk  om noen opplever smerte. Du kan for eksempel ta deg i å klemme ekstra hardt når du 
hilser på folk, eller det kan bli litt for mye når du innvolverer deg i vennlig knuffing. Du driver ikke med mobbing eller 
erting, det er bare et nærhetsbehov ispedd litt sadisme. Du ble hardt skadd sensommeren –41 på østfronten. Det tok 
deg lang tid å komme til hektene. Du fikk jobb som konsentrasjonsleirvakt. Du mislikte dette, og søkte overføring til 
Ahnenerbe. Du  har jobbet med Fritz Kröte siden –43 
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STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

11 10 12 14 13 12 08 16 

Navn: Karl Quappe von Jarnbow  Age:35  

Sanity:  65   Damage bonus: 0 

HP  12 

MP  16 

Førstehjelp  30% 

Stridsdriller  40% 

Pistol   35% 

Gevær   45% 

Bargin   43% 

Historie  70% 

Tysk   80% 

Engelsk  50% 

Vaktopptreden 55% 

Født inn i en stolt adelsfamilie fra Rügen, nord-øst Tyskland. Har lenge slitt med eksem og hudproblemer (Er en Deep 
One-hybrid). Har takket være familiens kontakter klart å tilbringe krigen så langt i rolige Norge, som kystartillerisoldat i 
Bergenstraktene, men etter å ha havnet på fest med kamerater, kom du i snakk med Göcking som fattet interesse for 
deg og fikk deg overført mot din vilje til denne enheten på Ryvingen. Du vet fint lite om hva som foregår, og du er i 
grunnen sympatisk innstilt til de fleste, så lenge de ikke truer deg på livet. De siste ukene har du begynt å drømme 

masse om havet. 
 
Deep-Ones vil foraøke å unngå å skade Karl 
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Rollens yrke: Utdannet sanitetssoldat i Waffen-SS, nå Vaktsoldat i SS-Ahnenerbe Fødested/nationalitet: Mittenwald, på grensen til Østerrike 

Personkarakteristikk: Friskus med nazigymlærersyndrom! Dårlig selvinnsiktDu er den klassiske “da JEG var på østfronten....”-fyr, “Been there, 

done that”. Du er bevisst lurvete, alle erfarne folk når et stadium hvor de føler at de kan tillate seg litt slækk. 

 

OL og Rhinlandbesettelsen skapte en entusiasme i deg og en tro på tysk gjenreisning under Førerens faner, at du søkte 
deg til SS og offisersskolen deres, som lå i Bad-Tölz, rett i nærheten. Du ble dessverre underkjent og sendt til en SS-VT

-avdeling.Etterhvert ble dere omorganisert, og plassert under fanen til  LSSAH. I 1938 var du med på å rykke inn i Østerrike i forbindelse med “anschluss”, og du 

prøvde igjen å søke deg til Bad-Tölz. Dessverre mente dine overordnede at du ikke passet som offiser. Du følte likevel at livet som livvakt nr.7 fra høyre ikke var helt 
verdig for deg, og du søkte deg til et sanitetskurs. Her møtte du mange flinke folk som lærte deg masse om å lappe sammen folk. For første gang siden vinter-OL følte 

du mestringsfølelse og at folk satte pris på dine ferdigheter! Sommeren -39 ble du gjenforent med enheten din, og du var med i den polske kampanjen. Her fikk du mer 
enn nok å gjøre, og du elsket den autoriteten du nøt i egenskap av å være sanitetsmann. Det hjalp ikke hva slags rang folk hadde, og hvor mange vinkler de hadde på 
armen; når noen var skadd, da var det DU som var sjef! Etter et lengre sykehusopphold fikk du reise hjem på permisjon. Våren-44 var du atter klar for innsats, men du 

ble ikke sendt tilbake til “din” enhet, men til en avdeling kalt Karotechia. Her hersket kadaverdisiplin og du ønsket deg vekk. For en måned siden fikk du instrukser om å 
møte på fyret Ryvingen i Norge, og du har brukt de siste ukene på å snike deg opp til Norge. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

13 14 14 09 13 11 11 09 

Navn: Konrad Besserwisser   Age: 30  

Damage bonus:   Sanity: 60 

HP  13   Oberschütze  

MP  13   (Sanitetsmann) 

Felt-opptreden 37 

Schmeiser  40 

Mauser  45 

Førstehjelp  50 
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Rollens alder: 22 (men ser mye eldre ut) Personkarakterestikk: Under cover varulv på flukt fra SS. 

Lidelser: Paranoid, redd for at folk skal finne ut hva/hvem du egentlig er. 
Det som kunne få deg til å drepe: Dersom noen kommer for nære sannheten om Nils Berger. 

Personlighet: Stille, rolig, årvåken, mistenksom til SS og potensielle tyske agenter. Du ble født 

og vokste opp på et småbruk ute på Haugalandet. Din far var tiltaksløs ex-sjømann, torpedert to 
ganger under 1.verdenskrig, som ikke evnet å finne jobb. Dermed måtte du ut og jobbe i tidlig. 

Sommeren 1940 meldte du deg frivillig til SS fordi lønna var OK. I harde kamper med den Røde Armè ble panzeren du fikk skyss med slått 
ut av sovjetiske stridsvogner. De overså til alt hell at du, ulikt panzeren, ikke var ute for telling. Såret, men oppegående tok du deg i ly av mørket tilbake til egne linjer. Ryktet gikk 
om “han som overlevde de sovjetiske stridsvognenes vrede”. Via en bekjent i SS Vitenskapelige 5. bataljon som snakket om sin heltevenn, ble du inkludert i et hemmeligstemplet 
prosjekt. Via andre ervervelser som andre vitenskapelige avdelinger hadde gjort ble forsøkene utført med varulvblod. De få av dere som overlevde prosjektet fikk øyeblikkelig 
opplæring i nytt utstyr og taktikker. Befalet så raskt at du lærte fort og utpekte som Unterscharführer. Siste oppdrag var å ta ut SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expedi-
tionary Force). Styrketallet i området var langt større, de allierte visste nå om de tyske supersoldatene og satte inn alt for å eliminere dere. Etter tre uker på flukt i fiendeland 
fant du endelig egne rekker. Du merket raskt at stemningen var endret og at supersoldater ikke var like ettertraktet. Med nød og neppe unngikk å bli drept i en plan fra øverste hold om å rydde alle spor om 
tyske prosjekter før de allierte fikk kloa i dem. Du bestemte deg for å sette kursen mot Norge. På veien har du funnet at å reise som Sturmbannführer gir langt mindre problemer, flaks for deg at han hadde 
samme uniformstørrelse som deg… Da "Donau" klappet til kai, forsøkte du å smyge deg i land med papirene til Sturmbannführeren, men du fikk umiddelbart problemer i en kontroll. Med så mange sivile, lot 

du deg føre til møllergata 19. På ditt første avhør, sprakk du; dessverre for dine torturister, som måtte svabres ut av avhørsrommet, og du våknet i sølv-lenker og med munnkurv. Den neste avhøreren som 
dukket opp, var en snæsen Gestapinne.; Helga Goecking. Hun kunne fortelle deg at hun dreit i hva du hadde gjort i Tyskland. Hun tilbød deg to valg; å bli med i hennes prosjekt ute på et fyr på sørlandskysten, 
eller å få være blink med sølvkuler ute på Akershus festning Mens du og Goecking fremdeles var i Oslo, traff du Tonny på et utested. Du fikk Goecking til å overføre Tonny til sin avdeling.  
Regenererer 1d3-1 wounds pr. kamp-runde. Allergisk mot sølv; sølvkuler gjør dobbel skade, og kan ikke regenereres. Du får frenzy om du feiler en Pow x5 test under stress. 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

20 19 18 13 12 15 10 08 

Navn: Nils Berger(Gerhard Heibärg)  Age:   22  

Damage bonus: +1d6   Sanity: 60 

HP  19 Unterscharführer i Abwehr 

MP  12 (Nestkommanderende i vaktstyrken) 

Tactics   50 

Nærkampvåpen 45 

Varulv-slåssing  65 

Engelsk  23 

Tysk   33 

STR CON SIZ INT POW DEX APP EDU 

10 12 10 12 10 12 10 10 

Navn: Glen Friedrich Gehänslet Age:25  

Sanity:  50 

HP  12 

MP  16 

Mor fra Orkenøyene, far fra Hoch See Flotte. Flyttet til Tyskland i 1919, mor måtte prostituere seg, far døde av TB. På en vårøvelse i  -34 med 
Hitlerjugend var noen ekstra bøllete, og kom med hentydninger om din mor. Da våknet “Super-Rudolf”! Han kjørte en blyant opp gjennom nesa 
og opp i hjernen på ham. Du fortalte områdesjefen i detalj om SuperRudolf. Du havnet på et hjem, med rolige og flinke lærere i hvite frakker,  
Du fikk flere intervjuer med en hyggelig mann i hvit frakk, geitesjegg og hornbriller, og SuperRudolf og de andre vennene dine besøkte deg 

sjeldnere. Du fikk et utdanningsstipend av Hitlerjugend og du utdannet deg innen radioelektronikk. I 1938 fikk du jobb i Telefunken. Dessvere var 
ikke arbeidsmiljøet det beste og du ble redd for at åndene dine skulle ordne opp igjen så du søkte som frivillig til SS. Våren-42 ble du antatt av 
SS-Ahnenerbe, som satte deg til å se på forskning innen elektronikk. Du kom over forskningsnotatene til en Hermann Klauzovits, som hadde 

jobbet med å bruke radiobølger til å kommunisere med ånder. Noen av disse stemmene forsto deg veldig godt. Etterhvert fattet andre interresse for prosjektet ditt, og du 
havnet i en avdeling av Karotechia, hvor de brukte din kunnskap og din kompetanse til å forhandle med ånder av alle slag. Göcking fikk nyss om deg, og overførte deg til 
Norge. Her havnet du en periode sammen med noen andre teknikere, mens Helga jobbet med å få stablet et nytt forskningsinstitutt på beina. I denne gruppen var 
dr.Vergesser, en plageånd fra barndommen, og han åpnet dører i deg til mørke avlukker du trodde du hadde låst avog kastet nøkkelen. Men til din glede kjente du at sammen 
med dine venner sto du så mye, mye sterkere enn han kunne ane. En natt, druknet  dine venner ham i klosettskåla på kasernen mens du fulgte fascinert med.  
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Felt-opptreden  77 

Schmeiser  40 

Mauser   45 

Førstehjelp  50 

Fast Talk  80 

Disguise  70 

Førstehjelp  40 
Stridsdriller 50 
Gevær  45 

Naturfag  60 
Contact spirit allies 60 
Engelsk  50 
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30 

39 

40 

55 

 13   15      17        85 

 16   12      14        70 

 13   70     10        50 
                    +1d4 

 Fist/punch  50 1d3(stun) 

Headbutt  10 1d4(stun) 

Kick   25 1d6(stun) 

Dagger  30 1d4+2 

Germansk 

Tysk 

Fransk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruction 

Leadership 
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Tactics   33 

Sniper    13 

FIREARMS 

Våpen/type Eff.RG Mode/ROF Skade Full auto skade Wgt. Wt.100rnds Bullets Mal Bs% 

          

          

          

          

          

          

          

COC-45 

Fattig gategutt som har blitt redet av det militære. Du har vært i militæret siden  1935, Å stige i 
gradene er ikke så lett når man ikke har de rette forbindelser, men i 1940 ble du plukket ut til 
den nyopprettede SOE-organisasjonen. Du fikk raskt mye med norske kommandosoldater å gjøre, 
og du var med på en del raids på Norskekysten, som kunne bli ganske hårete. Du fikk også gått 
offiserskurs, som ellers ville vært umulig for deg i den ordinære britiske hæren, slik at du nå er 
Lt. Det ble naturlig å plukke deg som leder for SOE-ekspedisjonen.  

Lieutenant, og sjef for SOE-ekspedisjonen. Kjenner 

McDarling fra et marinedykkerkus, og er god venn med 

ham. Lidelser: Er fort engstelig i trange rom /på sjøen... 

Character Skills 

Jo(nathan) King  
Soldat   Male 

Engelsk     29 

Wadhurst 
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Johannes Søraas 

Soldat   Male 

Norsk     29 

Bergen 

 14   08      10        50 

 14   12      07        35 

 14   50     12        60 
                    +1d4 

 Fist/punch  50 1d3(stun) 

Headbutt  10 1d4(stun) 

Kick   25 1d6(stun) 

Dagger  30 1d4+2 

Engelsk 

Tysk 
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Tactics   46 

Sniper    11 

FIREARMS 

Våpen/type Eff.RG Mode/ROF Skade Full auto skade Wgt. Wt.100rnds Bullets Mal Bs% 

          

          

          

          

          

          

          

COC-45 

Sønn av en vellykket forretningsmann . Etter en middelmådig karriere i pappas firma, ble du mer 
og mer aktiv i NS. Du avtjente førstegangstjeneste våren-40 i kystartilleriet, på Oscarsborg og 
var med på å senke Blücher! Ditt NS-medlemskap gjorde at du kunne bevege deg fritt etter at 
tyskerne inntok festningen, og du valgte å kaste ditt NS-medlemskap på båten. Du krysset 
fronten og kom inn i en geværtropp ved Braastad bru ved Gjøvik. Du fulgte med opp Gudbrands-
dalen og ble evakuert med Kongen over til England. Etter dette har du tjenestegjort i SOE Character Skills 

Korporal i SOE 

Notorisk uheldig, har en tendens til å alltid trampe i 

klaveret. Dark secret: NS-medlemskap... 
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Les Plack  
Soldat   Male 

England     33 

Sandhurst 

 13   10      15         

 12   12      14        70 

 14   70     16        80 
                    +1d4 

 Fist/punch  50 1d3(stun) 

Headbutt  10 1d4(stun) 

Kick   25 1d6(stun) 

Dagger  30 1d4+2 

Fransk 

Tysk 

Latin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosives 
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Tactics   59 

Sniper    15 

FIREARMS 

Våpen/type Eff.RG Mode/ROF Skade Full auto skade Wgt. Wt.100rnds Bullets Mal Bs% 

          

          

          

          

          

          

          

COC-45 

Overklassegutt som har fått utdanning etter alle kunstens regler. Etter å ha tjenestegjort i 
utenriksdepartementet før krigen, valgte du å melde deg inn i det militære etter krigsutbruddet 
oktober-39. Du rakk akkurat å nå en front-avdeling ved British Expeditionary Force før blitzkri-
gen rullet over dere. Du ble evakuert ved Dunkerque, og etter et lengre sykehusopphold, ble du 
instruktør for SOE. Etter å ha trent norske gutter, plukket du opp et par gloser. Du søkte deg til 
et sprengstoff-kurs, og ble etter dette sprengstoff-instruktør. Character Skills 

2nd.Lt. og sprengstoffinstruktør i SOE.  
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Willie Monroe Wildcock 

Soldat   Male 

England     25 

Blackburn 

 11   14      15        50 

 14   14      14        70 

 12   70     12        60 
                     

 Fist/punch  80 1d3(stun) 

Headbutt  40 1d4(stun) 

Kick   55 1d6(stun) 

Dagger  60 1d4+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorry 
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Tactics   51 

Sniper    19 

FIREARMS 

Våpen/type Eff.RG Mode/ROF Skade Full auto skade Wgt. Wt.100rnds Bullets Mal Bs% 

          

          

          

          

          

          

          

COC-45 

Sønn av en sykkelreparatør, med store ambisjoner for sin sønn. Familien skrapte sammen nok 
penger til å gi deg en mekanikerutdanning. Krigsutbruddet førte til stor etterspørsel etter fly, og 
du fikk jobb ved flyfabrikken Fairy Aircraft. Du var imidlertid ung og rastløs, og ønsket å tjene ved 
fronten. Fairy la imidlertid veto, og det var først i marinen du klarte å bli shanghaiet, uten at 
fabrikken fikk kanselert innkallingen. I marinen havnet du i kontakt med Shetlands-bussene, og du 
ble overført til SOE i 1943. Du har nå ligget i hard-trening, og er nå klar for ditt første raid! Character Skills 

Korporal og mekaniker i SOE. 
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Baldvin Aas-Hole 
Soldat   Male 

England     31 

Arendal 

 15   13      13        90 

 12   09      11        55 

 17   55     11        75 
                    +1d6 

 Fist/punch  50 1d3(stun) 

Headbutt  10 1d4(stun) 

Kick   20 1d6(stun) 

Dagger  60 1d4+2 

Blackjack  60 

Fransk 

Engelsk 

Tysk 

 

Tysk 

 

 

 

 

 

Merchant Ship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General seemanship 

Radiotelegraphy 
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Tactics   33 

Sniper    13 

Military radio   59 

FIREARMS 

Våpen/type Eff.RG Mode/ROF Skade Full auto skade Wgt. Wt.100rnds Bullets Mal Bs% 

          

          

          

          

          

          

          

COC-45 

Svær Norsk sjømann og radiotelegrafist som var ute da krigen rammet Norge. Du fortsatte å 
segle til du ble torpedert høsten 1941. Dere drev i flere uker før dere ble fisket opp av et Sunder-
land-fly, og du fant ut at du hadde fått nok av sjølivet. Du søkte deg til den norske hæren, men 
der var det kjedelig, så i 1943 søkte du deg over i SOE. Her var det mye trening, og du fikk masse 
kurs på radio og samband. Du er nå satt med på et team som skal til Norge, og du gleder deg. 

Character Skills 

Korporal og radiomann i SOE. Nordmann og sjøvant. 

Angst for torpedoer. 
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Thrubadhuur Pun 
Soldat   Male 

Nepal     29 

Chainpur 

 13   16      15        90 

 18   12      11        55 

 10   55     07        75 
                      - 

 Fist/punch  55%      1d3(stun) 

Headbutt  50%      1d4(stun) 

Kick   55%      1d6(stun) 

Gurkha-knife(Kukri) 80%      1d6+1 

 

Engelsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tactics 

Sniper 
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35 

(Kukri) 

FIREARMS 

Våpen/type Eff.RG Mode/ROF Skade Full auto skade Wgt. Wt.100rnds Bullets Mal Bs% 

          

          

          

          

          

          

          

COC-45 

Fjellbonde fra en liten landsby noen timer fra Katmandu. Det var alltid drømmen din å gradere 
deg og få plass i et av de Gurkha-regimentene. Etter harde utvelgelser, ble du i 1935 tatt opp. 
Fram til 1940 var du utstasjonert helt nord mot grensa til Afghanistan, men så ble du flyttet til 
Egypt. Der deltok du i kampene mot Italienerne og var med inn i Libya. Der ble du mer eller 
mindre tilfeldig mikset inn i en Desert-Rat-operasjon, og du ble overført til SOE. Du fikk opplæ-
ring i radiokommunikasjon, og deltok på flere raids i Hellas og Yugoslavia. Nå skal du til Norge. Character Skills 

Korporal og MG-mann i SOE. Gurkha-soldat. 


