AB-

Lyhyesti: Pieni joukko sarjamurhaajia
Koko: arviolta 10 henkeä
Tavalliset resurssit: Tuntemattomat, mutta oletettavasti varsin pienet
Yliluonnolliset resurssit: Oletettavasti rajoittuneet
Aggressiivisuus: ****


Parin vuoden ajan muutamat Yhdysvaltain alueella toimivat sarjamurhaajat ovat käyttäneet Internetin keskusteluryhmiä yhteisten kokemusten vaihtoon. Tammikuussa eräs heistä (alias "Soup") esitti muille ehdotuksen oikeasta tapaamisesta, ja ajatus sai lopulta kannatusta. Tapaamispaikaksi on valittu Los Angeles ja ajaksi uudenvuodenaatto.

Sarjamurhaaja, joka käyttää aliasta "Smiler" on esittänyt ryhmälle, että he voisivat yhdessä tehdä rituaalin joka helpottaisi heitä näkemään asiat toistensa silmien kautta. Rituaalin jälkeen useimmat joukosta lähtisivät Los Angelesiin tekemään murhia. Muu näyttö viittaa siihen, että Smiler todella tuntee magiaa, ja ilmeisesti aikoo tehdä loitsulla telepaattisen linkin joukon jäsenten välille. Jos näin on, tahtoisimme tämän loitsun omaan kirjastoomme.

AB- saattaa hyvinkin olla FBI:n tarkkailema, ja tapaamiseen saattaa olla soluttautunut Liittovaltion erikoisagentti. Tarkempaa tapaamispaikkaa emme tiedä, mutta viesteistä päätellen kyseessä on joku Los Angelesin kuuluisista nähtävyyksistä, ja ajankohta uudenvuodenaaton keskipäivä.

Tunnetut jäsenet:

Nimi		Sijainti		Uhreja	Muuta

Clown		Minneapolis		35		murhaa prostituoituja
Faith		keskilänsi		8 naista	ei tulossa
Gator		Louisiana		?		suurikokoinen, puree uhrejaan
mAdMaXx	Teksas		5+		raiskaa ja murhaa liftareita
Pinhead	Arizona		13		kiduttaa kellarissa
Smiler	keskilänsi		5 naista	maagi? vainajat hymyilevät
Soup		keskilänsi		9 naista	kannibaali
U2		New York City	7 naista	pitää brittipopista
Worms		Nevada		4 miestä	hautaa uhrinsa elävältä



Liite: otteita abminus@egroups.com -postituslistalta. 




Epätoivon armeija

Lyhyesti: Suuri mutta koordinoimaton joukko väkivaltaisia ihmisiä jotka manipuloidaan tekemään tuhoja
Koko: Los Angelesissa varmaankin satoja
Tavalliset resurssit: vaikea arvioida, ei mitään kovin yhtenäistä
Yliluonnolliset resurssit: hieman magiaa
Aggressiivisuus: ****

Epätoivon armeija on viime kädessä demoninen kultti, joka maan päällä manipuloi väkivaltaan taipuvaisia ihmisiä toteuttamaan fantasioitaan. Sen tavoitteena tuntuu olevan yksinkertaisesti kaaos ja hävitys. Sen rivijäsen ei välttämättä edes tiedä olevansa minkäänlaisessa kultissa, ja järjestöllä ei näytä olevan juurikaan keskusjohtoa. Kultin solujen johtajat toimivat itsenäisesti. Johtajina toimii usein demonisilla kyvyillä varustettuja ihmisiä.

Epätoivon armeija on paikalla melkein kaikkialla jossa on olemassa edes potentiaali mellakointiin, ja Los Angelesissa se on toiminut aiemminkin. Luultavasti millennium saa kultin taas nostamaan päätään ja synnyttämään yhden tai useampia mellakoita. On lähes varmaa, että kaupungin lictorit tietävät tämän ja tekevät parhaansa kontrolloidakseen kaaosta, on melkein yhtä varmaa että tämä ei täysin tule onnistumaan.

Epätoivon armeijasta emme tahdo mitään erityistä. Tieto järjestön johtohahmoista tai yhteyksistä muihin infernaalisiin kultteihin on tervetullutta, mutta tämän hankkiminen vaatisi järjestön johtajien paikantamista, ja se tuskin on helppoa. Epätoivon armeijaa on parempi vain välttää.

On oletettavaa, että Epätoivon armeijan yhteydessä toimii useita pienempiä demonisia kultteja joilla on maagisia kykyjä ja jotka toteuttavat omia hankkeitaan. Näiltä saattaa löytyä jotain meitäkin kiinnostavaa.


Kivun kultti

Lyhyesti: Hyvin voimakas ja laajalle levinnyt infernaalinen kultti 
Koko: Los Angelesissa arviolta yli 100 ihmistä
Tavalliset resurssit: Runsaasti rahaa ja vaikutusvaltaa, monilla kulttilaisilla aseenkäsittelytaitoja sekä aseita, oletettavasti taskussa poliiseja, tuomareita ja poliitikkoja
Yliluonnolliset resurssit: Paljon rituaalimagiaa, vähäisempiä demoneja, azghouleja
Aggressiivisuus: ***

Hyvin voimakas, tiiviisti johdettu ja laajalle
levittäytynyt infernaalinen kultti, joka palvelee sumerialaista Usemi Qamu ("tuleksi muuttunut")-nimistä demonia. Organisaation pohjalla on suuri joukko rajun sadomasokismin harrastajia, ja kultti värvää väkensä näistä piireistä. Jokaisen kultin looshin ympärillä on satoja ihmisiä, jotka toimivat kultissa tietmättä siitä.

Järjestön huipulla on joukko kidutuksesta ja kärsimyksestä voimansa saavia maageja, ja mahdollisesti myös maan päälle inkarnoituja voimakkaita demoneja. Järjestön päämajan oletetaan olevan jossain Afrikassa, Yhdysvalloissa tärkeitä tukikohtia on ainakin Chicagossa ja Los Angelesissa. Järjestö on soluttautunut yhteiskuntaan ja sen johtohahmot ovat usein varakkaita sekä tärkeitä vaikuttajia yhteisössään.

Kivun kultti on niin voimakas, että lictorit eivät käy avointa sotaa sen kanssa, vaan yrittävät vaikuttaa siihen kirurgisilla iskuilla. Järjestö on kuitenkin taitava puolustautumaan ja pysymään piilossa. Se toimii yhteistyössä muiden demonisten organisaatioiden kanssa, ja sillä on jonkinlainen yhteisymmärrys ainakin Epätoivon armeijan kanssa.

Kultin tarkat suunnitelmat uudeksivuodeksi ovat tuntemattomat. Organisaation huomattavasta voimasta johtuen sen pysäyttäminen on varmaankin eräs lictoreiden päätavoitteista, mutta kultti varmasti tietää tämän itsekin ja on varautunut tähän.

Kaikki tieto tämän järjestön voimarakenteesta ja vaikuttajista on tervetulutta. Järjestön paikallisilla johtajilla on myös varmasti huomattava maaginen
kirjasto, mutta se on takuulla hyvin vartioitu.

Los Angelesissa tiedämme kulttiin kuuluvan ainakin näyttelijä Kyle MacLachlanin ja ravintoloitsija Gorman Abnerin. Ei ole kuitenkaan selvää, onko kumpikaan heistä poikkeuksellisen korkeassa asemassa, tai edes varsinaisesti tietoinen kultin todellisesta luonteesta.




Labyrintin vartijat

Lyhyesti: Tarkoin salaisuuksiaan varjeleva fanaattinen tuhokultti
Koko: Vaikea arvioida, ehkä 10-100 ihmistä
Tavalliset resurssit: Vaikea arvioida, yksittäiset kultistit voivat olla vaikutusvaltaisiakin
Yliluonnolliset resurssit: hirviöitä, demoneja, hieman magiaa
Aggressiivisuus: **

Labyrintin vartijat on hyvin vanha organisaatio, maanpäällinen lonkero Ktonor-nimisestä ekstradimensionaalisesta järjestöstä (Ktonor on myös tämän järjestön kotiulottuvuuden nimi). Järjestö palvoo alkukaaosta (joka Ktonorin oppien mukaan on inkarnoitunut Achlys-nimiseksi entiteetiksi) ja tavoittelee koko maailman purkamista suistamalla sen primaaliseen kaaokseen.

Huolimatta kultin yleisyydestä siitä tiedetään valitettavan vähän. Useimmat sen jäsenet ovat mielenvikaisia, mutta satunnaisesti he saattavat silti olla yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. Kultilla ei tiedetä olevan liittolaisia, ja se pysyttelee salassa. Sen jäsenet ovat lähes poikkeuksetta fanaattisen uskollisia ja irrallaan arkitodellisuudesta. Kultin useimmat menot pidetään syvällä maan alla, paikoista joista on avattu portteja Ktonoriin.

Ktonorin asukkaat muistuttavat hieman ihmisiä, mutta tarkkaa kuvaa heistä ei ole. Meillä ei ole minkäänlaista ensi käden tietoa Ktonorin asukkaan tapaamisesta, ja heidän kirjoituksistaan olevat kopiot ovat käsittämättömiä jopa siinä määrin, että ne ovat vaaraksi lukijan mielen eheydelle. Ktonorin väen joukossa on ei-älyllisiksi kuvattuja aklytideiksi kutsuttuja humanoideja, jotka toimivat sotilaina ja palvelijoina.

Tavallisesti Labyrintin vartijat on hyvin passiivinen organisaatio, mutta lähteidemme mukaan ainakin Los Angelesin looshi on aikeissa tehdä millenniumina jotakin hyvin tuhoisaa. Epäilemättä lictoritkin tietävät tämän. Järjestön menoihin sekaantuminen tulee varmasti olemaan hyvin vaarallista.

Elävänä tai kuolleena kiinni saatu aklytidi olisi arvokas meille. Sama pätee kaikkeen tietoon Ktonorista, mutta sen hankkiminen olisi luultavasti liian vaarallista.

Labyrintin vartijoiden väkeä löytänee Los Angelesin keskustan maanalaisista osista. Monet kodittomat metroasemien lähellä tietävät kultin olemassaolosta.


Neliyhteisen jumalan kirkko

Lyhyesti: Kabbalistiseen harhaoppiin pohjautuva demonien (enkelien?) johtama uskonlahko
Koko: 100+ ihmistä?
Tavalliset resurssit: Ei mitään keskitettyä
Yliluonnolliset resurssit: outoa ja voimakasta magiaa, portteja toisiin maailmoihin
Aggressiivisuus: **

Tällä merkillisellä lahkolla on paljon kannattajia Los Angelesissa, enimmäkseen monenlaisten alternatiiviuskontojen parissa. Heidän internet-keskustelupalstansa ovat osoittaneet, että uutenavuotena on tekeillä jotain epätavallista. Kirkon modus operandin huomioiden se tuskin pyrkii hävittämään Los Angelesia (ainakaan tietoisesti), mutta sen tahattomat aikaansaannokset saattavat olla aivan yhtä vaarallisia. Oletamme, että tapahtumaan liittyy kirkon evankelistoina toimivien olentojen inkarnoituminen maan päälle ainakin vähäksi aikaa.

Ottaen huomioon kirkon pappien mielipuolisuuden heitä tuskin kannattaa yrittää tavoittaa. Tarkempi kuvaus kirkon mukana liikkuvista enkeleistä ja heidän voimistaan olisi sitävastoin tervetullutta. Neliyhteisen jumalan kirkon kanssa kuitenkin on syytä olla varpaillaan: järjestön voimatasoa ja aikeita on lähes täysin mahdotonta arvioida.

Ainakin LA:n First Church of Jesus Christ Scientist noudattaa neliyhteisen jumalan kirkon oppeja.

Oletamme Kirjan pyrkivän puuttumaan kaikkeen, mitä neliyhteisen jumalan kirkko tekee. Kirjan vaikutusvalta Kaliforniassa on kuitenkin vähäinen.


Orion

Lyhyesti: Kapinoiva kabbalistinen maagipiiri
Koko: 10? ihmistä
Tavalliset resurssit: Jäsenet ovat melko varakkaita, mutta heillä tuskin on mitään mitä ei normaalista vähittäiskaupasta saisi.
Yliluonnolliset resurssit: rituaalimagiaa
Aggressiivisuus: *

Rabbi Stanley Karnstein (s. 1939) erosi tai erotettiin Los Angelesin reformijuutalaisesta yhteisöstä 1985. Karnstein ei pitänyt oppimiaan kabbalistisia salaisuuksia omana tietonaan, ja hän sai ympärilleen joukon oppilaita kaupungista.

Kasvavassa määrin esoteerinen Karnstein julisti 1988 löytäneensä tien jumaluuteen, ja aikovansa jättää ihmisyyden lopullisesti 1.1.2000. Pian tämän jälkeen hänet yritettiin murhata, ja hän katosi okkultistipiirien parrasvaloista. Vuodesta 1995 asti hän on elänyt täysin näkymättömissä.

Olemme yrittäneet useita kertoja ottaa yhteyttä Karnsteiniin, mutta hän suhtautuu ulkopuoliseen kontaktiin erittäin vainoharhaisesti. Viimeisen vuoden aikana ainakin kolme hänen merkittävintä oppilastaan on kadonnut, ja me oletamme Siionin vanhimpien kaapanneen tai murhanneen heidät, luultavasti Israelin tiedustelupalvelua käyttämällä. Veikkaamme kuitenkin, että Karnstein itse on yhä vapaalla jalalla ja Los Angelesissa.

Jos Karnsteinin kanssa pääsisi keskustelemaan, voisivat tulokset olla arvokkaita. Hän tuskin kuitenkaan tahtoo päästää ketään lähelleen. Emme osaa arvata mitä hän tarkoittaa "jumalaksi kohoamisella", mutta tätä tapahtumaa olisi hyvin kiintoisaa seurata. Käytetyn rituaalin hankkiminen olisi myös erittäin arvokasta, mutta oletettavasti rituaali on olemassa vain Karnsteinin mielessä eikä kirjoitettuna missään.

Karnsteinin oppilaat ovat kaikki niinikään piilossa, ja hänen kaksi poikaansa Isaac ja Adam ovat muuttaneet itärannikolle. Hänen löytämisensä ei luultavasti ole helppoa.



Sturmfaust

Lyhyesti: Militantti ryhmä Etelä-Amerikkaan paenneiden natsisotilaiden jälkeläisiä
Koko: 18 ihmistä
Tavanomaiset resurssit: Väärennettyjä papereita, sotilaskoulutus, aseita
Yliluonnolliset resurssit: kuolemanmagiaa
Aggressiivisuus: ***

Tämä ryhmä rotupuhtaita kaukaasialaisia polveutuu ilmeisesti yhdestä Etelä-Amerikkaan 1940-luvun lopulla turvapaikan perustaneista saksalaisista pakolaisista. Heidän katto-organisaatiostaan me emme tiedä paljoa, mutta ymmärtääksemme vanhat natsit eivät ole missään määrin tärkeä pelaaja edes paikallisissa salaliittokuvioissa.

Tämä ryhmä ylitti rajan Meksikosta käsin joulukuun alkupäivinä. Heidän johtajansa on entinen SS-upseeri, joka harjoittaa kuolemanmagiaa. Heidän aikeensa Los Angelesissa ovat tuntemattomia.
 
Tämän joukon kuolemanmagiakirjat olisi hyvä saada talteen.

Joukon jäsenet esiintyvät puolalaisina turisteina, ja heillä on väärennetyt passit.

Liite: joukko väärennetyissä passeissa käytettyjä nimiä ja valokuvia




Tempest

Lyhyesti: Länsimaalaisen unimaagijärjestön Los Angelesin looshi
Koko: 10+ ihmistä?
Tavalliset resurssit: Vaikea arvioida, mutta tuskin kovin suuret
Yliluonnolliset resurssit: unimagiaa
Aggressiivisuus: *

Tempest on parisataa vuotta vanha löyhä unimaagien yhteenliittymä, joka yhdistää eurooppalaista okkultismia, 1800-luvun lopun psykologiaa ja erilaisia shamanistisia perinteitä. Se toimii pieninä yksittäisinä piireinä, ja tuntuu tavoittelevan enemmän itsetuntemusta kuin valtaa. Järjestön korkeimmilla tahoilla epäillään olevan yhteyksiä muihin salaseuroihin, mutta yksittäiset piirit ovat kaiken tietämämme mukaan hyvin itsenäisiä.

Organisaation LA:n piiri on tekemässä jotakin uutenavuotena, mutta tarkemmat aikeet on pidetty meiltä hyvin piilossa. Järjestön profiilin tuntien se ei luultavasti ole mitään ulkopuolisille vaarallista.

Tempestiä pidetään enemmän mahdollisena tietolähteenä kuin vihollisena, joten mikäli näitä ihmisiä yhytetään, neuvottelyhteyden luominen järjestön suuntaan on suotavampaa kuin väkivaltainen yhteenotto. Varsinaiseksi liittolaiseksi Tempestiä ei uskalleta katsoa johtuen sen mahdollisista yhteyksistä muihin organisaatioihin.

Järjestön unimagian tiedot olisivat tervetulleita, vaikkeivät he niitä mielellään ulkopuolisille opetakaan.

Looshin johtajan sanotaan olevan nelissäkymmenissä oleva intiaanishamaani.


Los Angelesia hallitsevat voimat

Järjestyksen ylläpidosta uutenavuotena vastannevat seuraavat:

LAPD vastannee järjestyksenpidosta kaduilla, ja ottaa melko varmasti yhteen Epätoivon armeijan kanssa. Poliisipäällikkö Bernard Parks on saanut kuvauksen odotettavissa olevista  kriiseistä. Hänen henkilökohtainen sihteerinsä Cynthia Walsh on tunnistettu lictoriksi.

FBI oletettavasti koordinoi suurinta osaa vastatoimista erilaisia kultteja vastaan. On melko varmaa, että osille Los Angelesin poliisista on määrätty omia FBI-kontakteja jotka antavat ohjeita erikoisten tilanteiden sattuessa.

FBI:n paranormaalin toiminnan jaos Osasto 11 on melko varmasti vahvasti edustettuna kaupungissa. Osasto 11:n väki on hyvin koulutettua ja tottunut toimimaan yliluonnollisia uhkia vastaan. Vaikka he toimivatkin ainoastaan Yhdysvaltain sisällä, heidän huomionsa meille olisi hyvin ikävä asia. Tietääksemme Osasto 11:n palveluksessa ei ole maageja.

Liittovaltion virastojen kanssa yhteistyötä tekee UCLA:n oikeuslääketieteen professori ja paranormaalin tutkija, Vernon Strenge. Hän on maineikas parapsykologi ja yliluonnollisten ilmiöiden jäljittäjä, mutta ei väkivaltainen tai taistelukykyinen henkilö. Liittovaltio rahoittaa hänen tutkimuksiaan ja varmasti käyttää hänen asiantuntemustaan uutenavuotena.

Mossad on lähes sadan prosentin varmuudella kaupungissa jo pelkästään Karnsteinin vuoksi. Mossadin väki on huippukoulutettua, aseistettua ja valmista toimimaan. On mahdollista, että Mossadilla on kaupungissa oma lictori johtamassa toimintaa. Mukana on luultaasti myös voimakas kabbalistinen maagi. Mikäli Mossadin kanssa joutuu tekemisiin, on toivottavaa että kukaan Mossadin agentti ei jää kertomaan esimiehilleen tapahtuneesta.

Vuosi 2000 on tuomassa Nevadan aavikolta kaupunkiin ilmeisesti myös epämääräisen joukon aseistettuja survivalisteja, jotka kai olettavat sivilisaation romahtavan keskiyöllä. Heidän tarkat suunnitelmansa tai suhteensa muihin toimijoihin ovat täysin tuntemattomia.


Liittolaiset

Kaikki näistä osaavat odottaa teitä, ja heille maksetaan avusta jota he antavat. Pidämme heitä suhteellisen luotettavina, mutta mitään arkaluontoisia salaisuuksia heille ei luonnollisestikaan tule uskoa.

Ilya Young on Glendalessa asuva goottimuusikko. Hän on heikko nosferatu, muttei ole selvillä siitä, että me tiedämme tämän. Ilyalla on useita kontakteja kaupungin maagipiireissä sekä elokuva- ja ääniteteollisuuden parissa, ja on paras tietolähteemme näissä suunnissa. Oletettavasti hän tuntee myös muita Los Angelesissa toimivia nosferatuja, tosin kaupunki on niin suuri, ettei hän välttämättä tunne kaikkia heistä. Hän ei varmastikaan suostu tekemään mitään fyysistä tai vaarallista.

Melissa (koko nimi Melissa Elms, mutta tätä ei käytetä) on Comptonissa asuva asekauppias ja jengipäällikkö. Hän johtaa pelkistä naisista koostuvaa Black Widows -jengiä, ja hänen kauttaan voi hankkia melkein mitä aseistusta tahansa (tosin eksoottisemmat pyynnöt on hyvä toimittaa joitain päiviä etukäteen). Melissan kautta saa tarvittaessa lisäjoukkoja vaikka kaupunkisodankäyntiin, tosin tämä tulee melko kalliiksi. Hän voi myös tarjota teille lääkintää ja hyvin puolustetun turvapaikan. Hänen tietonsa paranormaaleista asioista ovat rajoittuneet, vaikka hänen joukoissaan on ainakin yksi maagi.

Leonard S. Levinson on keskustassa toimiva kaavoituslakimies. Hänellä on melko hyvä kuva Los Angelesin valtaapitävien salaliittokuvioista, ja runsaasti yhteyshenkilöitä poliisissa sekä kaupungintalolla. Tarvittaessa hän pystyy urkkimaan tietoja myös liittovaltion virastojen toimista kaupungissa, mutta tämä on hänelle riskialtista ja meille kallista. Leon tietää lictoreiden olemassaolosta ja jotakin näiden kyvyistä, ja on ymmärrettävästi apprehensiivinen suhtautumisessaan näihin. Hän ei varsinaisesti usko magiaan, eikä liene vaivan arvoista yrittää saada häntä tästä vakuutettua.


Budjetti operaatiolle on noin $1,000,000. Tätä voi venyttää mikäli tarvetta on, mutta tällöin toivotaan huomattavia tuloksia.

