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Ett äventyr till

De två syskonen Koro-Iro och Kama-Kara har sedan barns-
ben bägge drömt om att bli hövding i byn Sigoyani. I flera år 
har de konkurrerat om vem som är bäst lämpad för att ta  
över efter den åldrande hövdingen Iwa-Sewa. 

Det började som lekfull rivalitet, men med tiden har det 
utvecklats till öppen konflikt. Båda är dugliga kandidater och 
har lika stort stöd bland invånarna, men de har olika visioner 
för stammens framtid.

Hövding Iwa-Sewa har tröttnat på schismen och har nu 
bestämt att saken ska avgöras genom en tewobodo-match.

MÖJLIGA KROKAR
• Rollpersonerna får höra talas om den stundande  

matchen och reser dit för att få se den. 
• Rollpersonerna kontaktas av ett ombud för ett av  

syskonen, som vill rekrytera dem inför matchen.
• Rollpersonerna reser genom byn av en händelse.

TEWOBODO
Tewobodo – »stötboll« – är ett bollspel där två lag kämpar  
mot varandra. Det spelas med en färggrann rottingboll,  
30 centimeter i diameter. Spelplanen är cirkelformad.  
Spelarna är iklädda fjäderprydda höftskynken och vackra 
kropps målningar. De får använda hela kroppen för att hålla 
bollen i luften – men det är inte tillåtet att hålla i den.

Man lottar fram vilket lag som börjar med bollen. Om ett 
lag lyckas passa bollen mellan sig fem gånger i sträck får de 
ett poäng, men det räknas inte om två spelare passar den fram 
och tillbaka. Om någon rör vid bollen och bollen sedan träffar 
marken får motståndarlaget ett poäng. Om någon av spelarna 
går utanför spelplanen får motståndarlaget ett poäng. Det är 
inte tillåtet att hålla fast, knuffa eller avsiktligt skada mot-
ståndare. Sporten är dock svettig och farlig – spelare  
krockar och bollen är både tung och hård.

SIGOYANI
• En liten waelisk by i botten av en djungelklädd dalgång. 
• Hem åt Gawa-stammen.
• Byn utgörs av terrassodlingar och ett tjugotal trähus. 
• En porlande bäck rinner genom byn, korsad av träspångar. 

Hövding Iwa-Sewa
• Utseende: Gammal. Bastant, rundmagad och bredaxlad. 

Halvlångt silverspräckligt svart hår. Skarpa ögon, kraftiga 
tatueringar på hakan. Byxor, brett rött tygbälte och flera 
halsband med polerade stenar.

• Aktivitet: Suckar trött åt syskonens anhängare;  
läser förstrött i en skriftrulle och kliar sig.

• Personlighet: Skarpsinnig, avvaktande och blasé. 
• Motivation: Säkra stammens framtid (och få lite lugn och ro).

Storasyskon Koro-Iro
• Utseende: Ung vuxen. Reslig, rejäla lårmuskler.  

Mörkt hår uppsatt i en knut. Markanta ögonbryn,  
vass haka. Mönstrad poncho, lindade ben. 

• Aktivitet: Skrattar hjärtligt tillsammans med sina anhän-
gare; sitter och masserar musklerna i överarmarna.

• Personlighet: Stolt, temperamentsfull.
• Motivation: Utöka stammens inflytande och ställning.

Lillasyskon Kama-Kara
• Utseende: Ung vuxen. Lång och senig. Mörkt kort hår, färg-

glad rishatt. Mörka ögon, bred näsa. Mönstrad blå tunika, 
flera gnistrande halsband. Armarna täckta av tatueringar. 

• Aktivitet: Sitter försjunken i tankar, fingrar på ett hals band; 
förklarar inlevelserikt något för sina anhängare.

• Personlighet: Dominant, vidskeplig, traditionalist.
• Motivation: Bevara stammens identitet och kultur.

Stjärnspelaren Sise-Hego
• Utseende: Ung. Atletisk. Ljust, axellångt hår. Hög panna, 

koppärriga kinder. Enkel tunika, gröna halvlånga byxor.
• Aktivitet: Blickar oroligt omkring sig, drar nervöst i  

kläderna; kokar en väldoftande och stark Nwari-gryta. 
• Personlighet: Introvert, eftertänksam, irriterad.
• Motivation: Bli uppskattad av sin stam.

Tewobodo-arenan
• En liten grästäckt sänka, några minuters promenad bort.
• Spelplanen ligger i botten av sänkan.
• Den cirkulära spelplanen är 25 meter i diameter och  

är utmarkerad med en ring av knytnävsstora stenar.
• Sänkans lätt sluttande sidor är en utmärkt skådeplats.



INLEDNING
När rollpersonerna anländer till Sigoyani konfronteras de  
av 1t bybor som frågar vem de stöttar: Koro-Iro eller Kama- 
Kara? Slå 1t för att avgöra vilken sida som byborna tillhör:  
1–3 innebär Koro-Iro, 4–6 är Kama-Kara.

Såvida inte rollpersonerna svarar »fel« får de tips om att gå 
och prata med »deras« kandidat. Svarar de »fel« blir de hotade 
av byborna, som tycker att rollpersonerna gör bäst i att ge sig av.

Kort därpå kommer en annan invånare fram till roll-
personerna och ber dem att gå och prata med den andra 
kandidaten istället – hen kan leda dem dit.

ATT VÄLJA SIDA
Syskonen befinner sig antingen kring deras respektive  
bostad, eller en åt gången vid tewobodo-arenan. De är  
så gott som alltid omgivna av 1t lojala bybor.

Båda syskonen är väldigt intresserade av att ha roll-
personerna på sin sida – helst som spelare, men även  
hjälp med förberedelser uppskattas. De som väljer  
att delta kommer att få låna varsin matchdräkt.

• Koro-Iro erbjuder en tianaki-artefakt (slumpa fram på  
s. 174–177 i regelboken) i utbyte mot rollpersonernas hjälp.

• Kama-Kara erbjuder ett särskilt fynd (slumpa fram på  
s. 172–173 i regelboken) och 7 yina.

FÖRBEREDELSER
Laget ger rollpersonerna tre förslag på förberedelser inför 
matchen. Spelarna kan också hitta på helt egna aktiviteter. 
De hinner bara genomföra två aktiviteter innan det är  
dags för matchen – så de måste prioritera.

• Rekrytera en stjärna. Stjärnspelaren Sise-Hego vägrar del-
ta i matchen och säger sig ha hälsoproblem – men i själva 
verket har hen blivit hotad av spelare från båda sidorna 
om hen stöttar motståndarna. Hen kan övertalas genom 
utstrålning, med låg risk och motstånd 3. Att rekrytera 
Sise-Hego ger laget +2t i matchen; konsekvensen är att 
Sise-Hego blir allt mer motvillig (högre risk).

• Leda laget. Att leda laget under en träning kan öka deras 
chanser att vinna matchen. Vilken typ av träning det rör 
sig om är upp till rollpersonerna – men det kräver någon 
form av handlingsslag, med medelrisk och motstånd 
2. Lyckad handling ger laget +1t i matchen; konsekvensen 
är att en rollperson får en fysisk åkomma; extra effekt 
ger laget +2t i matchen.

• Sabotera. Rollpersonerna försöka stjäla motståndarlagets 
utrustning, skrämma dem, eller på annat sätt sätta käppar  
i hjulet för dem. Detta görs genom ett handlingsslag  
med hög risk och motstånd 3. Lyckat sabotage ger  laget 
+3t i matchen; konsekvensen är att rollpersonerna blir 
påkomna och portas från byn – och från matchen.
 

HÄNDELSER
Under rollpersonernas förberedelser inträffar två händelser – 
slumpa fram dem genom tabellen nedan.

1T Händelse

1

Förgiftat te. Spelare i rollpersonernas lag vrider sig 
med buksmärtor – vilket ger laget -2t i matchen. Med 
visdom mot låg risk och motstånd 1 kan man kon-
statera att de har förgiftats med växten banikema 
 – »bitter skära« – och att swabado – »fågelrot« – kan 
an vändas som motgift. Att leta efter växten i djungeln 
görs som grupphandling med visdom eller obser-
vans, låg risk, motstånd 2. Med roten åter hämtar 
spelarna sig utan att något mer handlingsslag krävs. 

2
Hot. Rollpersonerna konfronteras av 1t spelare från 
motståndarlaget, som säger att det är bäst för dem att 
de ger sig av illa kvickt. Situationen kan urarta i våld.

3

Stulen utrustning. 1t sobara (s. 110 i regelboken) 
får tag i lagets matchdräkter och flyr tjattrande 
in i djungeln. Att jaga efter dem dem kräver ett 
handlings lag med rörlighet eller fysik, med  
låg risk och motstånd 2. Att spela utan matchdräkt 
innebär löje och gliringar från publiken. Om roll-
personerna ändå deltar i matchen får laget -1t.

4
Bråk. Rollpersonerna hör ståhej och oväsen inne i  
byn. Spelare från de två lagen har drabbat samman  
i ett ordentligt slagsmål.

5

Oväntad besökare. En akoye-hanne (s. 104 i regel-
boken) har vandrat in på spelplanen och knuffar 
nyfiket på bollen. Att jaga bort den storväxta bjässen 
kräver ett handlingsslag med medelrisk och  
motstånd 2. konsekvensen är att matchen  
förskjuts – slå fram en extra händelse.

6

Gott omen. En sariwi (s. 110 i regelboken) landar  
på näsan på en av rollpersonerna. Det anses  
bringa stor tur – rollpersonen får +1t på ett  
valfritt handlings slag under matchen.

MATCHEN
Matchen spelas genom fem handlingsslag. Det lag som har 
samlat på sig flest poäng efter de fem handlingsslagen blir 
matchens vinnare. Hur handlingsslagen går till beror på 
ifall rollpersonerna deltar eller inte: 

• Rollpersonerna som spelare. Matchen spelas genom fem 
separata grupphandlingar, med rörlighet eller fysik, 
med hög risk och motstånd motsvarande antalet roll-
personer + 1. Slagen slås som en tärningspott, modi fi   erat  
av eventuella Förberedelser och Händelser. Spelarna kan  
prata ihop sig om en strategi inför respektive slag.

• Rollpersonerna som åskådare. Matchen spelas genom  
fem separata handlingsslag. Spelledaren väljer ett lag  
att slå för och använder 4t – modifierat av eventuella  
Förberedelser och Händelser.

Handlingsslagen kan som vanligt ha fyra olika resultat, 
men utfallen är lite speciella:

• Misslyckad handling, med konsekvens. 1 poäng till  
motståndarlaget. En spelare blir dessutom skadad  
(en åkomma ifall det är en rollperson).

• Lyckad handling, med konsekvens. 1 poäng  
till motståndarlaget.

• Lyckad handling, utan konsekvens. 1 poäng till laget.
• Lyckad handling, med extra effekt. 1 poäng till laget, 

laget får +1t på nästa omgång.

När ett lag får poäng bör det bero på att de spelar bra –  
snarare än att någon i det andra laget bara tappar  
bollen genom klantighet.
 

AVSLUTNING
• Om rollpersonernas lag vinner matchen hyllas de som hjältar 

och bjuds på en festmåltid, utöver betalningen. Roll person-
erna kommer alltid att vara varmt välkomna till Sigoyani.

• Om rollpersonernas lag förlorar matchen får rollperson-
erna den utlovade betalningen av den skamsna förloraren.

• Om Koro-Iro blir hövding kommer Gawa-stammen  
att öppna upp sig mer för omvärlden. De kommer att 
alliera sig med sina grannstammar och med tiden  
kommer stammarna att assimileras.

• Om Kama-Kara blir hövding kommer Gawa-stammen  
att isolera sig mer från omvärlden. De kommer även att 
försöka driva bort sina grannstammar från trakten.


