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Tredje ögats armé Delta Green
“Håll ner honon.” Mulligan satte på sig ett par vinylhandskar över de nytvättade händerna. Att operera i en gammal 
lagerlokal var inte på något sätt optimalt, men man tager vad man haver. Med vana händer spände hon fast den käm-
pande mannen i huvudstödet, hällde på desinfektionsmedel mellan varje moment och bad till Gud att det inte skulle 
vara försent.  Mannen i stolen skrek och vred sig utan att få loss skallen. Blodet rann ifrån de skruvar som Mulligan 
fäst i skallbenet. 
“Oroa dig inte” sade hon samtidigt som hon plockade upp en borrmaskin från den rostfria brickan. “Du kommer 
snart att må mycket, mycket bättre.” 
Borrens vinande lyckades inte överrösta mannens skrik, och doften av bränt ben var kväljande. 

Efter operationen satt Mulligan och Carew på trottoaren utanför och delade på en cigarrett. 
“Coleman skulle ha varit stolt över dig, det vet du.” sade Carew. 
“Jag önskar bara att det kunde ta slut snart.” Mulligan lutade huvudet mot Carews axel. Han gav henne en kyss i 
pannan, rakt på det läkta ärret. 

Caveat lector!
Tredje ögats armé är ett äventyr i 20.000-teckenprojektet och som sådant är 

det vare sig komplett eller speltestat. Jag rekommenderar spelledaren att läsa 
igenom hela äventyret ett par gånger för att kunna komplettera det där det 
behövs. 

Stämningen i äventyret
Äckel är en god utgångspunkt. Det handlar trots allt om varelser som kryper 

in i hjärnan på människor för att kunna kontrollera dem. 

Tredje ögats armé är brutal, men deras metoder fungerar - när de inte råkar 
döda sina patienter förstås.

Synopsis
En ny falang av tredje ögats armé har börjat verka i USA. Deras huvudsak-

liga mål verkar vara ett kyrkosamfund som går under namnet Holy Circle of  
the Living Savior. 

Holy Circle of  the Living Savior, också kallat HCLS, är en pentecoastal-
rörelse, komplett med tungotalande församling, som inte bara infekterats av 
shans, utan välkomnar dem som en del av deras frälsning. 

Shania Mulligan var en av dem, tills dess att hon blev diagnosticerad med 
en hjärnblödning. Läkaren öppnade hennes skalle och hjärnblödningen - de 
facto en insekt från Shaggai - dog i ljuset. Shania var själv neurolog och kirurg 
och tillsammans med läkaren som räddade henne, George Carew, har de båda 
givit sig ut på korståg emot de shans som tagit sig in i församlingens huvuden. 

Till rollpersonernas kännedom kommer Shanias och Georges aktiviteter när 
en källa inom FBI börjar mönstra en rad överfall och kidnappningar som är 
sammanlänkade med HCLS. Rörelsen själv vill inte att FBI lägger sig i deras 
affärer, men två dödsfall efter kidnappningar av rörelsens medlemmar tvingar 
mer eller mindre rollpersonerna att undersöka rörelsen.
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De fem offer som sedan tidigare kidnappats är dels på sjukhus, dels men-
talsjukhus och en av dem har återvänt till sin familj. De sjukhusbundna of-
fren vill inte avslöja vem eller vilka som kidnappat dem och säger också att de 
lämnat kyrkan. Mentalpatienten är osammanhängande men berättar dels lite 
om Shans och dels lite om tredje ögats armé och Shania Mulligan. 

Det samtliga patienter (samt de två döda) har gemensamt är ett hål i pannan, 
mitt emellan frontalloberna. Hålet är uppborrat med ett kirurgiskt borr, av-
sett för den här typen av trepanation, och skallbenet har också hål efter fixer-
ingsskruvar, vilket tyder på att ingreppet har gjorts av proffs. 

Allt eftersom rollpersonerna gräver blir det tydligare och tydligare att Holy 
Circle of  the Living Savior är en något skum kyrka. Medlemmarna blir som 
förbytta och har dessutom en hög grad av galenskap ibland sig.

Deras ledare Wilbert Smythe-Roscoe är en före detta finansman som en dag 
bara slutade sitt jobb för att börja predika och sedan dess har församlingen 
bara vuxit och vuxit. 

Under en predikan får rollpersonerna själva “se” hur en församlingsmedlem 
utsätter sig för en shansinvasion, och strax därefter hur Shania Mulligan och 
hennes kidnappare tillfångatar en av församlingsmedlemmarna. Lite beroende 
på hur det hela utspelar sig blir sedan Shania en del av Delta Greens resurser. 
Det står nämligen klart att det Shania Mulligan och hennes gäng är i färd med 
att förhindra är ett massivt övertagande av några av USAs rikaste konservativa 
politiker. 

Äventyret avslutas med en jättelik raid på Holy Circle of  the Living Saviors 
ranch under täckmanteln att de sysslar med hjärntvätt för att kunna kontrollera 
kongressen. Mulligan och Carew får hjälpa Delta Green agenterna att “av-
programmera” församlingens medlemmar, ett grepp som resulterar i ett flertal 
dödsfall. 

Introduktionen till äventyret
Beroende på vilka agenturer rollpersonerna tillhör kan det bli olika svårt att 

nästla sig in i utredningen. Det är därför vettigt att de som skall delta i äventyret 
antingen själva tillhör FBI, eller har starka band till FBI. Specialistkunskaper 
som kan vara till nytta är profilering av gärningsmän, någon form av läkarut-
bildning, expertkunskap inom kulter och religionsberoende. 

 FBI har hittat två döda personer, mördade av någon som i pressen fått 
namnet “Borrmördaren”. 

De två mördade är finansmän och politiker, och nyligen kidnappade ifrån sina 
hem av en okänd person. Inga lösensummor har ställt och inga av familjem-
edlemmarna har blivit kontaktade för att lösa ut de kidnappade personerna. 

FBI har kopplats in på fallet eftersom det involverar kidnappning och rör sig 
över statsgränserna. Det finns även en underliggande antydan att det rör sig 
om en seriemördare.

Delta Green flaggar fallet eftersom det stämmer överens med ett gammalt 
fall i Storbritannien. Samtliga mordoffer har ett hål borrat i pannan, strax 
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ovanför näsroten. Samma modus användes av en sammanslutning som kallade 
sig Tredje ögats armé.

Tredje ögats armé sade sig kämpa emot någon form av parasitvarelse. Om 
den har fått fotfäste i USA är det mycket allvarligt.

För äventyrets skull förutsätter jag att rollpersonerna har tillgång till utred-
ningen, mordoffren och den inledande informationen.

Det första offret - Jason Klein
Jason Klein har dött som en följd av åverkan på hjärnan. Den borr som 

använts skrapade också upp ett sår på hjärnan och orsakade en svullnad som i 
sin tur orsakade en hjärnblödning. Hjärnblödningen ledde till hjärtstillestånd. 

Det lustiga, eller kanske snarare onormala, i sammanhanget är att Klein fått 
högklassig vård efter att skadan uppstått. Liket uppvisar en rad olika livräd-
dande åtgärder, bland annat injektioner av adrenalin och märken efter en de-
fibrillator. Någon har, efter ingeppet, arbetat mycket hårt för att försöka hålla 
Jason Klein vid liv. 

Den enda övriga anomalin är att höga halter av kokain återfunnits i Jasons 
kropp. Enligt vänner och familj var Jason straight edge, det vill säga han vare 
sig drack alkohol eller tog några droger. 

Jason Klein har de senaste fem veckorna varit mycket engagerad i den rela-
tivt nya frälsningsrörelsen Holy Circle of  the Living Savior. I och med att Jason 
gick med i rörelsen skilde han sig från sin fru och slutade ha kontakt med sin 
familj.

En undersökning i Jason Kleins liv innan och efter han gick med i Holy 
Circle of  the Living Savior ger vid handen följande information: 

• Jason Klein har varit en renlevnadsmänniska i hela sitt liv, till för fem veckor 
sedan.
• Jason begärde omedelbar skilsmässa från sin fru Maria efter att ha gått på 
tre möten med HCLS
• Jason har en könssjukdom som han med största sannolikhet har plockat upp 
från någon av de prostituerade han besökt de senaste veckorna. Jason har inte 
varit knusslig. Han har anlitat både män och kvinnor, och samtliga kan berätta 
om hans något excentriska sexvanor.
• Jason har slutat att arbeta för den investeringsfirma han har jobbat för i 
närmare tio år och istället börjat investera för CHCLS Invest, ett bolag knutet 
till Holy Circle of  the Living Savior.
• I korthet verkar skörlevande och religion ha tagit över hans liv fullkomligt.

Jason Kleins mordplats
Jason Klein mördades i en lagerlokal där det även finns en rad kirurgiska 

instrument som övergivits efter operationen på Klein. Det finns dock inget ma-
terial som kan härledas vidare till någon specifik person. Med andra ord finns 
det inget DNA utöver Kleins på platsen.

Däremot finns det ett elder sign i form av en mässingsamulett på mordplatsen. 
Det här bör få varningsklockorna att ringa i rollpersonernas bakhuvuden. Det 
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mordplatsen avslöjar är att gärningsmannen eller gärningsmännen dels vet vad 
de håller på med och dels har tillgång till kirurgiskt material.

Det andra offret - Piers Peter Redmond III
Piers Peter Redmond III hittades död på gatan utanför en lagerlokal. Hans 

död verkar ha orsakats av någon form av anfall. Adrenalin och chock i kombi-
nation med det uppborrade hål som han har strax ovanför näsroten verkar ha 
försvagat hela hans kropp och orsakat ett tillstånd som fått hela hans organism 
att stänga ner.

Precis som Jason Klein har Piers Peter Redmond III skurit av sina band med 
sin familj fullständigt efter bara ett par besök hos Holy Circle of  the Living 
Savior.

Redmond III är rik som ett troll och har de senaste veckorna skrivit över alla 
sina tillgångar till HCLS. Hans familj är självklart upprörda, men de har ingen 
aning om varför han har överlåtit sina tillgångar till kyrkan. För tillfället överk-
lagar familjen hans testamente på grunderna att han varit mentalt otillförlitlig 
de senaste veckorna. Ordet som används är hjärntvättad.

Han har skurit av alla band med sin familj och sina vänner, precis som Jason 
Klein.

Redmond III har börjat dricka stora mängder alkohol sedan han gick med i 
HCLS, har dessutom börjat använda droger.

Piers är dessutom djupt insyltad i bondage, något hans vänner och bekanta 
är chockerade över. Han har varit oerhört återhållsam på det sexuella området 
tidigare. Piers Peter Redmond III verkar också ha tagit HCLS till sitt hjärta 
fullkomligt.

Holy Circle of the Living Savior
HCLS är en rikstäckande men ändå exklusiv församling som drivs av den 

mycket karismatiska Wilbert Smythe-Roscoe, en välkänd finansman som på 
höjden av sin karriär lade tvärt av och fann Gud. Smythe-Roscoe är rörelsens 
huvudpredikant och är med på alla dop och högtider som firas inom rörelsen.

Trots den kristna framtoningen är Holy Circle of  the Living Savior känd för 
sin något oortodoxa tolkning av densamma. Wilbert Smythe-Roscoe hyllas som 
en profet eller till och med frälsare. På väckelsemötena tas han emot med rop 
av extas och tungotal. Det går rykten om att han genom handpåläggning botat 
sjuka och drivit ut onda andar.

Det finns också en inre krets i cirkeln där de rika och inflytelserika person-
erna i församlingen bjuds in. Både Klein och Redmond III var delaktiga i den 
inre cirkeln.

Vidare undersökningar om HCLS avslöjar att: 

• Församlingen är mycket välbeställd. Medlemmarna i inre cirkeln sitter 
också på avsevärd politisk och ekonomisk makt. 
• Bara fem (sex om man räknar med Mulligan) har lämnat den inre cirkeln. 
Efter lite grävande kan rollpersonerna konstatera att samtliga försvunnit på 
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samma sätt som de två mordoffren, men detta har sedan tystats ner av både 
familjer och HCLS. De som lämnat cirkeln:
• (Shania Mulligan - neurolog och kirurg som framgångsrikt drivit stam-
cellsforskningsfrågor och innan hon fann HCLS drev en egen mycket fram-
gångsrik klinik. Shania försvann efter att hon opererats för en misstänkt hjärn-
blödning.)
•	 Micha Antonov - Rysk immigrant med rötter i det forna Sovjet. Hans 
kunskap gav honom en direktlinje som rådgivare åt CIA när det gäller den 
ryska maffian. Hans försvinnande skapade stora rubriker eftersom han mis-
stänktes ha blivit mördad. Hans familj har hålllit hans återkomst tyst och han 
vårdas på ett privatsjukhus efter ett “operativt ingrepp”.
•	 Julian Singer - Mycket förmögen riskkapitalist som bland annat investerat 
i Google och som har president Obamas öra när det gäller sociala medier och 
nya teknologier. Hans avhopp från rådgivarstaben runt Obama skapade stora 
rubriker, likaså hans totala omvändning från övertygad ateist till övertygad 
kristen. Hans försvinnande hölls tyst i pressen eftersom man misstänkte en kid-
nappning. Julian Singer är hemma med sin familj i New York efter en kortare 
vistelse på sjukhus. Julian har dragit sig tillbaka ifrån rampljuset.
•	 Tandy Cooper - Tandy Cooper har alltid tillhört konservativa kristna 
högern och kommer ifrån en gammal och inflytelserik familj. Tandys försvin-
nande blev mycket uppmärksammat, liksom hennes återkomst. Tandy blev 
galen under sin frånvaro och togs sedan in på mentalsjukhus vid sin återkomst. 
De bilder som finns på Tandy efter att hon återfanns är långt ifrån den städade 
socialite som tidigare regerade i tidningarna.
•	 John Bostwick - John Bostwick var innan sitt bortförande känd som den 
kristne playboyen. Han var sin familjs svarta får, en man som hamnat i klam-
meri med rättvisan ett flertal gånger, dels när det kom till droger och dels i 
form av besök hos prostituerade. Hans försvinnande kom nästan som en lät-
tnad både för HCLS och hans familj. När han återfanns i ett dike med blod 
över hela ansiktet var det ingen som blev förvånad. Det blev dock hans familj 
när de insåg att han helt ändrat sin personlighet. Bostwick vårdas fortfarande 
på sjukhus.
•	 Nina Sheehan - Nina Sheehan är en av de mest inflytelserika lobbyisterna 
för NRA i hela Washington. Hennes politiska åsikter och vassa tunga har stjälpt 
och hjälpt åtskilliga politiker genom åren. Hon är den enda personen bland 
de fem som orsakat en mediestorm både när hon försvann och när hon kom 
tillbaka. Strax efter sin återkomst uttalade hon sig mycket negativt om HCLS 
och sade bland annat att Wilbert Smythe-Roscoe hjärntvättar sina följare och 
ägnar sig åt hedonistiska orgier. Nina Sheehan ligger för tillfället på ett privat-
sjukhus och “vårdas efter sviterna av en medicinsk behandling.”
• Ingen - utom de personer som förts bort av okända kidnappare har lämnat 
Holy Circle of  the Living Savior.
• Det mumlas om en hemlig rit som de som initierats till den inre cirkeln 
måste gå igenom innan de kan bli en del av den. Den sägs vara enormt upply-
sande och förändrar personen fullständigt.

Förhör med Shania Mulligans familj
Shania Mulligan är försvunnen. Hennes familj har fått ett par vykort där hon 

berättar att hon mår bra.

Hennes familj kan berätta följande för rollpersonerna: 

• För drygt ett och ett halvt år sedan fick Shania någon form av anfall som 
troddes vara en hjärnblödning. Hon blev inlagd och opererad av sin kollega på 
sjukhuset, George Carew.
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• Strax efter operationen tog Shania ut en stor summa pengar och både Mul-
ligan och Carew försvann ett tag. Carew har sedan dess återvänt. Sedan Mul-
ligan försvann har hennes familj bara hört av henne via vykort skickade från 
olika städer varje gång. Shania har inte rört sitt konto sedan dess och har heller 
inte använt sig av sina kreditkort, så FBI vet inte var hon är eller vad hon gör.
• Vykorten är intetsägande men de är skrivna med Shanias handstil och de 
berättar att hon mår bra.

Om rollpersonerna är uppmärksamma eller om du vill ge dem en ledtråd, så 
berätta för dem lite extra tydligt att Shania inte blev kidnappad, hon var bara 
tvungen att genomgå en operation där hennes skallben lossades för att lätta på 
trycket av en hjärnblödning och för att ta bort blodet. 

George Carew
George Carew är Shania Mulligans högra hand och numera också adminis-

tratör på Shanias klinik. 

Vid en utfrågning säger han sig inte veta var Shania är eller vad hon håller 
på med, men sanningen är att Shania bor på sjukhuset i en avstängd vinge, 
och att Carew hjälper henne röva bort och operera på offer för insekterna från 
Shaggai. Insekterna dör när de utsätts för ultraviolett ljus och Mulligan och 
Carew använder det för att befria Shansinfekterade församlingsmedlemmar.

Rollpersoner som är uppmärksamma inser att Carew ljuger när han säger att 
han inte vet var Shania är, men det är inte smart att ge sig på en välbeställd och 
framgångsrik kirurg utan orsak. 

Att följa efter Carew ger heller inte särskilt mycket. Carew har gömt Mul-
ligan på kliniken så han kan inte leda rollpersonerna till henne, mer än i be-
tydelsen att han för det varje dag han beger sig till sitt jobb.

Om rollpersonerna verkligen fastnat kan de dock se honom och en kvinna 
som motsvarar Shanias signalemente ge sig av en kväll med en rad kirurgiska 
instrument och medicinsk utrustning för att tillfångata ännu en medlem i  
HCLS inre krets.

Se avsnittet “Att exorcera Shans” för en beskrivning av hur det går till.

Micha Antonov
Att få prata med Antonov är inte lätt, men eftersom Delta Green-agenterna 

bör ha någon form av koppling till FBI så bör de kunna få en kort audiens med 
Antonov. Naturligtvis efter att ha fyllt i ett berg av pappersexercis.

Micha ligger i en sjukhussäng omgiven av blommor och kort. Hans hud är 
blek och omkring huvudet har han ett bandage.  Micha Antonov är en massiv 
man, nästan skräckinjagande till och med i det stadiet han befinner sig nu. 
Hans kraftigt muskulösa armar är täckta av tatueringar a la Eastern Promises. 
Han ligger ovanpå täcke och filt, klädd i träningsbyxor, ett vitt linne och en 
morgonrock. Hans blonda hår har börjat gråna och skäggstubben är ljusröd 
med grå stick.

Vad Micha Antonov kan berätta:
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• Han blev bortförd av en man och en kvinna.
• De hjälpte honom med ett medicinskt problem.

Micha är ovillig att berätta mer. Han vill inte avslöja vem som ligger bakom 
bortförandena, även om det syns på honom att han ljuger när han säger att 
han inte vet.

I ett ögonblick av förtrolighet låter han undslippa sig att livet han har nu är 
så mycket bättre och så mycket friare. Mardrömmarna, säger han, har slutat.

Om rollpersonerna antyder att de vet vad Antonov varit drabbad av kan 
han berätta hur det gick till och att han vet att Shania Mulligan ligger bakom 
bortförandena. Se avsnittet “Att exorcera Shans”. 

Julian Singer
Julian bor på en av de snofsigaste adresserna i New York och han äger ett helt 

våningsplan i byggnaden som han konverterat till en enorm lägenhet. 

Singer är hemma med sin flickvän när rollpersonerna väljer att hälsa på. 
Han är klädd i cargopants och skjorta av exklusivt snitt. Hans flickvän Amanda 
Briar sitter hela tiden och lyssnar på konversationen, och kommer att avbryta 
förhöret om hon tycker att Julian blir för stressad av utfrågningarna.

Julian har ett ärr och en liten grop i pannan. Ärret är ilsket rött, men verkar 
ha läkt ihop. Julian själv har långt blont hår och ett vackert aristokratiskt an-
sikte.

Vad Julian kan berätta: 

• Han blev bortförd av en man och en kvinna.
• De hjälpte honom med ett medicinskt problem.

Både Julian och Amanda är ovilliga att berätta mer, de vill inte avslöja Shania 
och George för rollpersonerna eftersom Julian, precis som de flesta andra som 
varit besatta av Shans är glad att det är över.

Tandy Cooper
För att få besöka Tandy Cooper måste rollpersonerna dels utnyttja sina kon-

takter inom FBI och dels ta sig igenom den armé av advokater som försöker 
hindra dem från att besöka Cooper. Advokaterna har dock inte så mycket att 
sätta emot i slutändan.

Tandy Cooper avbildades för det mesta som den unga och vackra debu-
tanten. En tjusig konservativ kristen kvinna med mängder av åsikter om abort 
(nej), presidenten (han är inte född i USA) och Paris Hilton (slyna). Hennes 
välfriserade hår och eleganta sminkning är idag ett minne blott.

Kvinnan som rollpersonerna träffar är utmärglad, har torr och stram hy 
och ett sår i pannan som hon hela tiden försöker att klia med sina fastspända 
händer. Hon sitter inte still i två minuter. Hennes fingrar är bandagerade och 
i hennes rum har hon ritat ett elder sign på väggen, något hon även repeterat 
på golvet och under sängen. Hon har skrivit stycken på arabiska - ett språk hon 
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inte kan - på väggen. Hennes läkare berättar att det är näst intill omöjligt att få 
kontakt med henne och att hon blir mycket upprörd om målningarna i hennes 
rum tvättas bort.

Vad Tandy han berätta: 

• Mulligan tog henne (vem Mulligan är kan hon inte svara på).
• De slet ondskan ur henne. De borrade upp hennes ansikte och slet ondskan 
ur henne och ondskan var en fet, fet fluga.
• Holy Circle of  the Living Savior är feta flugor och ondska. Wilbert Smythe-
Roscoe bär på ondskan och lägger larver i andras tankar. Wilbert är flugfader 
och ond.
• En litania på arabiska (som är en skyddsbesvärjelse mot shans)
• Tandy har fortfarande ondskan kvar, hon lider av flugan som surrar bakom 
hennes ögon.

Om rollpersonerna är uppmärksamma, godhjärtade eller lagom fanatiska 
kan de avgöra att Tandy fortfarande är infekterad av en shans. En utdrivning 
är relativt enkel och om den lyckas kan Tanya börja återhämta sig. Det betyder 
i speltermer att rollpersonerna kan tillgodoräkna sig en riktigt mäktig kontakt 
inom kristna högern.

John Bostwick
John Bostwick vårdas på ett privat sjukhus och bjuder själv in rollpersonerna 

att tala med honom om de kontaktar honom. 

Bostwick är rik som ett troll och har många politiska kontakter han tidigare 
gärna utnyttjade. Sedan dess har han dock blivit mycket tillbakadragen. Bost-
wick är uppe och klädd i lediga kläder när rollpersonerna anländer. Han har en 
bit gasbinda och tejp i pannan som han ibland för upp handen till, förmodligen 
omedvetet. 

Bostwick kan berätta att: 

• Upplevelsen (vad “upplevelsen” innebär vill han inte gå in på) har gjort 
honom till ateist.
• Han blev bortförd av en man och en kvinna.
• De hjälpte honom med ett medicinskt problem.

Han vill att rollpersonerna sätter stopp för Wilbert Smythe-Roscoe som Bost-
wick ser som ursprunget till hans medicinska problem.

Nina Sheehan
Nina Sheehan är en äldre feministisk kvinna med stor personlighet och ännu 

större käft. Hon håller inte tyst om sådant hon upplever som fel eller omor-
aliskt/ etiskt oförsvarbart. Det är Sheehan som i pressen gått ut och fördömt 
Holy Circle of  the Living Savior.

Sheehan är en rödhårig äldre dam med nästan pappersvit hy. Hennes knall-
röda hår är genomstunget med ett par gråa strån här och där och uppsvept i en 
fantastisk frisyr. Sheehan är nedbäddad i en sjukhussäng och hennes panna är 
väl omlindad med gasbinda och tejp. 
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Vad Sheehan kan berätta:

• Ända sedan hon gick med HCLS har hon plågats av mardrömmar där hon 
dels deltagit i orgier, dels konspirerat för att få mer makt
• Mardrömmarna övergick efter hand i vakendrömmar och långa sträckor 
av förlorad tid.
• Sheehan blev kidnappad av två personer som genom att utföra ett mindre 
medicinskt ingrepp befriade henne från en parasit. Parasiten fick hon av 
Smythe-Roscoe.
• Ingen lyssnar på henne, men hon anser att skurken är Smythe-Roscoe och 
inte hennes - som hon kallar dem - hjälpandar.

Om rollpersonerna är uppriktiga och ärliga och Sheehan litar på dem avs-
löjar hon namnet på de två som förde bort henne; Shania Mulligan och George 
Carew.

Att exorcera shans
Shans kan kastas ut ur sina värdar, dels genom att öppna den besattes skalle 

med kirurgiska verktyg (eller som i fallet med den urpsrungliga armén, en 
vanlig borr) och exponera shans för solljus.

Det andra sättet är att skaffa ett exemplar av volym VII av boken Revelations 
of  Glaaki. I den finns besvärjelsen “Cast out Shans”. Besvärjelsen exorcerar 
Shans från en levande värd.

Cast out Shans
Ställ den besatta inom ett pentagram som är en och en halv meter och som 

ritats upp med örten slåttergubbe eller arnika. Besvärjaren utför en ritual som 
tar en timme att genomföra och kostar 10 magipoäng och en poäng permanent 
POW.

Efter ritualen är pentagrammet säkert mot shansbesättning under 12 timmar. 
Den här besvärjelsen förstör inte shan, om den inte utförs i direkt solljus.

Shania Mulligan och George Carew använder sig av den första versionen 
för att ta bort shans ur de besattas kroppar. De fäster människans huvud i en 
skallfixerande ställning och borrar sedan igenom skallbenet för att exponera 
shans för solljus.

Wilbert Smythe-Roscoe
Wilbert Smythe-Roscoe är besatt, men inte av shan, utan av att frammana 

Astaroths avatar Xada-Hgla, ett mål han arbetat mot i flera år.

Insekterna från Shaggai flockades till Smythe-Roscoe och de konspirerade 
för att skapa en så stor påverkan de kunde. Shans vet att de inte har mycket tid 
kvar innan stjärnorna står rätt, så de försöker ackumulera så mycket politisk 
och ekonomisk makt de kan innan de gamla gudarna tar över.

Smythe-Roscoe är nära att lyckas åkalla Xada-Hgla. Han tänker göra det vid 
ett väckelsemöte för att maximera antal offer till guden. Han väntar sig inget 
mer än kaos och blodsoffer, men så är Smythe-Roscoe också helt galen, även 
om han fortfarande fungerar i samhället.



Tredje ögats armé Delta Green

12

I hans bibliotek finns hela Revelations of  Glaaki, och deras tummade och 
fullskrivna sidor visar att Smythe-Roscoe läst dem ett flertal gånger.

Att konfrontera Shania Mulligan och George Carew
Shania Mulligan och George Carew kommer att fortsätta föra bort med-

lemmar av den inre cirkeln för att exorcera de shans som bosatt sig i den ekono-
miska politiska elit som Smythe-Roscoe har lyckats lura in i HCLS. 

Deras tillvägagångssätt är enkelt. Shania Mulligan var en av dem och har 
hållit sig kvar i den inre cirkeln så gott hon kunnat utan att avslöja att hon inte 
längre är besatt.

Hon lockar med sig den besatta personen ut till parkeringsplatsen där hon 
doserar dem med narkosmedel. Sedan för hon och George personen till en 
tom lagerlokal som de preppat för ingreppet. Där finns en stol och ett skallstöd. 
Personen spänns fast och sedan bedövar Shania huden i pannan, gör ett snitt 
och börjar borra.

När borret gått igenom skallbenet belyser George området med en UV-
lampa. Ibland fungerar det och Shanparasiten dör, ibland blir värden så pass 
chockad att de dör. De flesta överlever dock, men en av personerna de hjälpt 
blev galen och strax därefter infekterad på nytt.

Shania kommer att insistera på att hon vet vad hon gör. Hon kommer också 
att vilja bevisa att hon faktiskt utför ett behövligt ingrepp på personerna hon 
rövar bort.

Shania har inget bevis för vad hon påstår men George intygar att hon har 
rätt och att han sett det själv - hos Shania. Vare sig Shania eller George vet vad 
Smythe-Roscie håller på med, bara att det var stort, och att den inre cirkeln 
inte dyrkar någon kristen gud.
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Upplösningen

Wilbert Smythe-Roscoe kommer att försöka åkalla Xada-Hgla i synnerhet 
om något ser ut att komma ivägen för honom. 

Hur väl rollpersonerna lyckas är upp till spelledaren. Om rollpersonerna kan 
komma på ett sätt att få de tidigare offren att vittna mot Smythe-Roscoe så är 
det möjligt att de kan arrestera honom istället för att behöva springa in med 
dragna vapen. 

Om Smythe-Roscoe lyckas med sin åkallan har rollpersonerna ett helt annat 
problem att tampas med.

Avslutningen
Hur äventyret avslutas är upp till rollpersonerna men som medlemmar av 

Delta Green kan de inte fira öppet. Men det finns många rika och inflytelserika 
personer som blir inlagda för “medicinska procedurer” av sina familjer de kom-
mande månaderna.
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Spelledarpersoner och monster
Insekter från Shaggai (Shans) - Lesser independent race

För en fullständig beskrivning, läs Goatswood s. 27.

Shans är parasiter och inte helt och hållet materiella. De är stora som duvor 
och de kan flyga rätt in i hjärnan på sina offer där de sedan kryper runt och 
läser sin värds minnen, påverkar tankeprocesser och injicerar minnen och 
tankar på egen hand. 

Under dagen är de inaktiva, men på natten är de vakna och vill tillfredsställa 
sina perversa behov.

Nervpiska: Nervpiskan är en liten apparat som projicerar en ljusstråle. När 
ljusstrålen träffar ett mål slår Shan och målet på motståndstabellen med sina 
magipoäng. Om Shan vinner blir offret övermannat och kan inte göra något 
annat än att vrida sig i smärta tills vapnet stängs av.

STR 1T3 (2)  CON  1T3 (2)  SIZ 1
INT 3T6+6 (16 - 17) POW 5T6 (17- 18) DEX 2T6+24 (31)
MOV 4/40 flyga
HP 2
Av. damage bonus: N/A
Weapons: Meld 60%, damage is progressive control after insect enters brain of  
target. Nerve whip 50%, damage special.
Armor: None
Spells: Slå 1T20 - om resultatet är lika med eller mindre än Shans INT känner 
den till så många besvärjelser, inklusive att åkalla Azatoth.
Sanity loss: 0/1T6 sanity points för att se en Shan.

Xada-Hgla - Azatoths avatar
Den här formen av Azatoth dyrkas av Shans och Mi-Go. Xada-Hgla at-

tackerar genom att projicera grönlysande tentakler från sin kropp och krossar 
sina offer eller slukar dem i sin kropp där de löses upp i det brinnande klistriga 
köttet.

Den här vridande klumpen tar inte med sig några andra gudar eller tjänare 
när den uppenbarar sig.

STR 120 CON 130 SIZ 120
INT 0 POW 100 DEX 10
MOV 15
HP 125
Damage bonus: +14T6
Weapons: Appendage 100%, dam 14T6 el död
Armor: 50 points hårt skap; köttet innanför har inget skydd.
Spells: Inga
Sanity loss: 1T10/ T100 sanity points för att se Xada-Hgla.
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Shania Mulligan

Shania är en nätt kvinna i övre 30-årsåldern. Hon är rik som ett troll och har 
många kontakter i regering och kongress.

STR 13 CON 16 SIZ  10
INT 17 POW 11 DEX 14
APP 16 EDU 21 SAN 55
HP 13
Skills: Biology 73%, Credit Rating 93%, Drive Automobile 41%, First Aid 
83%, Neurology 77%, Hide 42%, Library 51%, Listen 53%, Medicine 68%, 
Pharmacy 72%, Sneak 41%, Spot Hidden 78%
Attacks: Scalpel 67%, 1T4+1



“Håll ner honon.” Mulligan satte på sig ett par vinylhandskar över de nytvättade händerna. Att operera i en gammal 
lagerlokal var inte på något sätt optimalt, men man tager vad man haver. Med vana händer spände hon fast den käm-
pande mannen i huvudstödet, hällde på desinfektionsmedel mellan varje moment och bad till Gud att det inte skulle 
vara försent.  Mannen i stolen skrek och vred sig utan att få loss skallen. Blodet rann ifrån de skruvar som Mulligan 
fäst i skallbenet. 
“Oroa dig inte” sade hon samtidigt som hon plockade upp en borrmaskin från den rostfria brickan. “Du kommer 
snart att må mycket, mycket bättre.” 
Borrens vinande lyckades inte överrösta mannens skrik, och doften av bränt ben var kväljande. 

Efter operationen satt Mulligan och Carew på trottoaren utanför och delade på en cigarrett. 
“Coleman skulle ha varit stolt över dig, det vet du.” sade Carew. 
“Jag önskar bara att det kunde ta slut snart.” Mulligan lutade huvudet mot Carews axel. Han gav henne en kyss i 
pannan, rakt på det läkta ärret. 

Tredje ögats armé

Det här äventyret ingår 20.000-teckenprojektet. 
Läs mer på http://discordia.se


