
Ett äventyr till

av Lucas Falk

Bakgrund
I en tid långt innan eoranerna kom till Agweon fanns två död
ligt rivaliserande tianakisublimer. Den ene av dem förgifta 
de den andre, som insåg att hens tid nu var kommen. Således 
lät den förgiftade uppföra en undangömd gravkammare åt sig 
själv, djupt inne i djungeln. Där förseglade hen sin kropp i en 
kista och lät sitt medvetande driva iväg i torpor. Sublimens 
tjänare fick i uppdrag att hitta en lämplig kropp att föra över 
hens medvetande i – men de dräptes av rivalens soldater. Så 
årtusenden passerade...

Nyligen upptäcktes gravens entré i djungeln – en cirku lär 
stenplattform, dold av sly och rötter. De som hittade platt
formen började att undersöka den, i hopp om att förstå vad 
det var. Under tiden blev de anfallna av en rwaro. Taket på 
den uråldriga konstruktionen brast och såväl vildjur som lyck
sökare föll genom hålet, ned i den uråldriga graven.

Möjliga krokar
• Rollpersonerna hör rykten om en mystisk stenplattform på 

en höjd i djungeln, intill ett stort vattenfall.
• Rollpersonerna får i uppdrag av en handlare att hitta platt

formen – och återföra eventuella tianakifynd.
• Någon efterfrågar information om vad som hände med 

lycksökarna som försvann i djungeln.
• Rollpersonerna hittar platt formen av ren slump.

Stenplattformen
Stenplattformen ligger på en höjd några dagar in i Mogwaris 
djungler, i närheten av ett stort vattenfall. Det är en stor upphöjd 
cirkulär platta av sten, med inristade kantiga geometriska 
mönster – förvånansvärt skarpa trots tidens tand. Någon har 
nyligen rensat undervegetationen kring plattformen. 

Plattformen har ingen uppenbar funktion – men är i själva 
verket en hiss. Det är möjligt att aktivera den genom kanal
isering med låg risk, motstånd 1. Det går även att bryta upp 
en öppning, med fysik, med låg risk, motstånd 2.

På höjden i närheten av plattformen finns även ett stort hål 
i marken. Genom hålet kan man skymta en turkos glöd längre 
ned, i vad som ser ut att vara en gammal underjordisk ruin. Det 
är omkring 15 meter ned till botten.
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7 Gravgemaket
• Upphöjd rektangulär 

plattform.
• Omgivande trappa upp.
• Stor kista på plattformen. 

Ingen skarv – helt solid. 
Dekorerad med kantiga 
geometriska linjemönster. 

• Visioner.
• Piedestal intill kistan,  

med en tunn diamant
formad skåra i. 

• norr: Öppen passage. 
Leder till kinematografen (6).

• öst: Stora dubbeldörrar i 
sten. Panelpiedestal. Låst. 
Leder till pelarsalen (2).

Visioner
Rollpersoner i rummet 
känner av en mystisk energi. 
kanalisering eller vilja mot 
utmaning 4, risk 1 för att 
släppa in energin. 

Energin ger blinkande 
visi oner om en skärva från en 
eso terisk kristall som stoppas 
i piedestalens skåra. Om nå 
gon gör detta lyser skär van till 
bländ   ande – och blir violett.

Vision erna visar nu hur 
skärvan trycks in i hud. Om 
skärvan sätts mot huden 
sjunker den djupt in i köttet 
och ingår symbios.

Skärvans bärare
Genom piedestalen förs ett uråldrigt med vetande in i skärvan. 
Medvetandet är fortfarande mycket svagt, men det bär fort
farande på ett djupt hat gentemot sin gamla rival och längtar 
efter hämnd. Bäraren får visioner om en kon  struktion bland 
bergen. Ju längre tid skärvan bärs, desto tydligare blir vägen dit. 

Bäraren hör snart viskningar på ett främmande tungo
mål – men en dag har medvetandet lärt sig bärarens språk. 
Medvetandet börjar sakta men säkert att ta över kroppen. 
Rollpersonen behöver ibland slå vilja för att kropps delar 
inte ska agera självmant och hen börjar att gå i sömnen.  
Det börjar med ingen risk, motstånd 1 – men ökar med tiden.

6 kinematografen
• Hål i taket, inrasad del,  

ljus skiner in från ovan.
• Stenbråte och jord på 

marken, från hålet i taket. 
• norr: Väggrelief.
• öst: Öppen pass age. 

Blodstänk. Leder till 
sandhallen (3).

• söder: Öppen passage.
Leder till gravgemaket (7).

Väggreliefen
Väggen är täckt av oräkner
liga små, smala stenstavar. 
När någon närmar sig 
börjar de att röra på sig och 
ändra djup – och formar en 
levande relief. Reliefen visar 
hur en humanoid skepnad 
kommenderar härer, träffar 
en annan skepnad, blir sjuk, 
konstruerar en grav och  
sedan lägger sig i den.



2  Pelarsalen
• Sex tjocka stenpelare.
• Två konstrukter – en på 

varje sida om västra dörren.
• norr: Öppen pass age. 

Leder till sandhallen (3).
• öst: Stora dubbeldörrar i 

sten. Panelpiedestal. Låst. 
Leder till nyckelsalongen (5).

• söder: Öppen passage. 
Leder till hissentrén (1).

• väst: Stora dubbeldörrar 
i sten. Panelpiedestal. Låst. 
Leder till gravgemaket (7).

konstrukter
Humanioda sten konstrukter, 
med esoterisk kristall i 
torson. Står passiva och 
ned släckta, tills någon går 
in i rummet. Lyser då upp 
med eso teriskt sken och 
vrider sig mot inkräktarna. 
Kommer någon närmare 
går de till omedel bart anfall. 
Undantaget är om någon bär 
kristallnyckeln. medelrisk, 
motstånd 2.

3 Sandhallen
• Golvet är täckt av sand. 
• Tre upphöjda golvytor.
• Fyra tjocka stenpelare.
• Panelpiedestal på golvytor – 

kan lyfta golvet ur sanden.
• Rwaro kommer upp ur 

sanden i mitten.
• En hand sticker ur sanden 

upp i norra mitten – håller  
i en tianaki-klinga.

• öst: Öppen pass age. 
Blodspår. Leder till 
barriärrummet (4).

• söder: Öppen pass age. 
Leder till pelarsalen (2).

• väst: Öppen pass age. 
Blodstänk. Leder till 
kinematografen (6).

Kvicksand
rörlighet med låg risk, 
motstånd 2 för att ta sig 
tvärs igenom hela rummet. 

kon se  kvensen är att sjunka 
ned – 1t på nästa slag. Miss
lyckande inne   bär att fastna. 
medelrisk, motstånd 1 för 
att ta sig loss – vid miss  lyckad 
handling fastnar man full
ständigt, djupt i sanden.

Rwaro
Enorm fyrbent reptil, grönblå 
hud, röd orange fjäder man, 
vassa tänder, lång svans, 
skar pa klor. Under närd 
och ut  svulten – agg   res siv. 
medelrisk, motstånd 3.

tianaki-klinga
Välskulpterat och lättviktigt 
stengrepp med geometriska 
mönster. kanal isering  
med låg risk, motstånd 1  
för att aktivera eso terisk 
klinga. egenskaper:  
Utsökt, Optimerad.

Ruinens särdrag
• Högt i tak – cirka 10 meter.
• Allt gjort i slät sten.
• Kantigt och vinkelformat.
• Instängd luft, dammigt.
• Turkosa ljusslingor i kant 

iga geometriska mönster, 
längs golvet och väggarna.

• Panelpiedestaler.

Panelpiedestaler
Smal rektangulär sten
piedestal, åker upp när 
någon när   mar sig. Lysande 
tredimensionellt gränssnitt. 
Aktiveras med kristall   nyckeln. 

Annars visdom med låg 
risk, motstånd 1.

4 Barriärrummet
• Kraftfält – diago nalt tvärs 

igenom rummet, från 
nordöst till sydväst. 

• Panelpiedestal på östra sidan.
• Blodspår från väst fram  

till kraftfältet, sedan 
till nord västra hörnet.

• Död kropp – lycksökare – 
sitter i nord östra hörnet. 
Djupa rivsår. Esoterisk 
kristall i underarmen.

• söder: Öppen passage.  
Leder till nyckelsalongen (5).

• väst: Öppen pass age. 
Leder till sandhallen (3).

Kraftfältet
Genomsynligt – men luften 
får en blågrön ton och ser ut 
att vibrera. Konstant surr. 
Blinkar bort snabbt då och 
då. Den som nuddar vid 
fältet stöts bort – det stic ker 
till re jält och kropps delen 
domnar något en kort stund.

Med kristall nyckeln går 
det att passera igenom fritt. 
Annars lämplig färdighet 
med medelrisk, motstånd 1  
för att ta sig igenom. Kan 
stängas ned genom panel
piedestal på östra sidan.

5 Nyckelsalongen
• Upphöjd rektangulär 

plattform.
• Omgivande trappa upp.
• Piedestal högst upp, drygt 

en meter hög.
• Kristallnyckeln svävandes 

ovanför piedestalen.
• norr: Öppen passage. 

Leder till barriärrummet (4).
• väst: Stora dubbeldörrar 

i sten. Panelpiedestal. Låst. 
Leder till pelarsalen (2).

Kristallnyckeln
En drygt fem tum lång 
rektangulär stenbricka, 
dekor erad med skåror av 
kantiga geometriska mönster 
– och en fingernagelstor 
bit av en esoterisk kristall. 
Aktiverar auto matiskt alla 
panelpiedestaler.

1 Hissentren
Hissen
En svävande cirkulär hiss
platta med lysande slingor  
i kantiga geometriska 
mönster, som kan ta rese
närer mellan ytan och 
hissentrén. Behöver  
bara aktiveras en  
gång – kan sedan  
användas fritt.

• Upphöjd plattform – 
landningsyta för hissen.

• Omgivande trappa upp.
• Panelpiedestal som aktiverar 

hissen. 
• norr: Öppen passage. 

Leder till pelarsalen (2).
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