6 Teodlingen

• Bergstoppen är en liten platå – omkring
10 meter i diameter.
• Magnifik utsikt över trakten och Kiwayawe.
• På platån finns ett knotigt träd, samt ett antal
kultiverade tebuskar av olika sorter.
• Farasahi-plantan kan identifieras med visdom,
ingen risk, motstånd 1.
• Att plocka blad kräver inget handlingsslag.
• Att gräva upp en buske för att ta med sig görs
med händighet eller visdom, medelrisk,
motstånd 1. konsekvens är att plantan
skadas och kommer att växa sämre –
eller rentav dör på vägen ner.
• väst: Liten stig ned till Hwokarans bo,
Lätta väggen och Svåra väggen.

HÄNDELSE

Under färden upp på berget inträffar en slumpad händelse.
Slå även 1t för att avgöra under vilken strapats den inträffar: 1 Floden, 2 Hängbron, 3 Klipphyllan, 4 Bergväggen,
5 Hwokarans bo, 6 Teodlingen.
1T Händelse
1

Lobo. 1t st, s. 108 i regelboken. Slå reaktion, 1t:
1–2 Attackerar, 3–4 Är i vägen, 5–6 Undvikande.
medelrisk, motstånd 1.

2

Hoso-Ayi i knipa. Hen har följt efter för att se hur
det går – och råkar illa ut på strapatsen innan den
strapats som rollpersonerna befinner sig på.

3

Oväder. En kort regnskur och intensiv vind
sveper förbi berget. Klättring och annan akrobatik
får -1t; att smyga får +1t.

4

Sökare. Sitter och mediterar på berget. Försöker
att ignorera rollpersonerna, för att kunna fokusera
på sin meditation.

5

Karam-Game råkar illa ut. Hen får problem
med strapatsen efter den strapats som rollpersonerna befinner sig på.

6

Gwalo. 1t/2 st, s. 106 i regelboken. Ger rollpersonerna en seren känsla, som ger +1t
på valfri handling under dagen.

BAKGRUND

Lucas Falk

Högst uppe på en bergstopp växer den sällsynta teplantan
farasahi – »gryningsteet«. Endast den lokala teodlaren
Karam-Game känner till var plantan växer.
Teentusiasten Hoso-Ayi är oerhört förtjust i teet, men
började med tiden känna att det var lite väl dyrt. Så en dag
skuggade hen Karam-Game när denne begav sig till sin
hemliga teodling. Men Hoso-Ayi blev upptäckt och
Karam-Game har därefter portat hen från sin tehandel.

MÖJLIGA KROKAR
•
•
•
•

Hoso-Ayi har information som rollpersonerna är ute efter.
Hoso-Ayi äger ett föremål som rollpersonerna söker.
Hoso-Ayi kan erbjuda en gammal klenod som betalning.
Någon av rollpersonerna är själv en teentusiast.

TÄNKBARA LÖSNINGAR

• Skugga Karam-Game. -1t på handlingar under strapatserna
– de behöver vara försiktiga. konsekvenser kan vara att
Karam-Game anar oråd, går för att undersöka om någon
följer efter, eller rentav upptäcker rollpersonerna.
• Köpa teet. Kostar 2 yina per mugg. De måste lova att
teet inte går till till Hoso-Ayi – de kan ljuga genom
utstrålning, medelrisk, motstånd 1. konsekvens
kan vara att priset fördubblas.
• Få Karam-Game att överlämna plantan. utstrålning,
ingen risk, motstånd 3. Vid lyckad handling kräver
hen att de jagar bort en hwokara från berget först
(se Hwokarans bo) – och de får hämta plantan själva.
• Mäkla fred mellan Karam-Game och Hoso-Ayi. Övertala
Karam-Game genom utstrålning, låg risk, motstånd
3. Vid lyckad handling kräver hen en ursäkt från Hoso-Ayi.
För att Hoso-Ayi ska be om ursäkt krävs övertalning
genom utstrålning, ingen risk, motstånd 2.
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KIWAYAWE
•
•
•
•
•

4 Bergväggen

Liten bergsby omgiven av klippor och berg.
Belägen på hög höjd, på en liten platå, vid ett vattenfall.
En forsande flod löper bredvid byn.
Ett tjugotal hushåll – små gårdar med terrasserade odlingar.
Lugn och rofylld stämning.

Hoso-Ayi

• Utseende: Medelålders, rundlagd, medelålders. Långt hår
i knut, hög panna, vikt rishatt. Kisande ögon, stort leende.
Lösa, färgstarka kläder.
• Aktivitet: Dricker te på sin veranda; spelar ett strategiskt
brädspel med en annan bybo.
• Personlighet: Trevlig, men stolt, slug och lite sniken.
• Motivation: Uppleva goda ting.
Hoso-Ayi vill ha rollpersonernas hjälp att få tag på farahasi-te.
Förslagsvis kan de skugga Karam-Game när hen beger sig
till sin hemliga odling. Hoso-Ayi kan erbjuda 1 yina för varje
mugg te, eller en klenod (slumpa fram ett Särskilt fynd,
s. 172–173 i regelboken) för en välmående farasahi-planta.

Karam-Game

• Utseende: Medelålders; gänglig och senig. Kort hår, brett
tygpannband. Smalt ansikte, höga kindben. Praktiska kläder.
• Aktivitet: Arbetar på sin teodling; knådar och torkar teblad.
• Personlighet: Barsk, misstänksam och envis.
• Motivation: Få respekt från sin omgivning.
Karam-Game har en imponerande odling på sin gård – samt
en hemlig odling med exklusiva teer. Hen beger sig dit dag
ligen, men är väldigt försiktig så att ingen ska se hen. För sin
ålder är hen förvånansvärt spänstig och rörlig.

STRAPATSER

För att ta sig till bergets topp och få tag på det sällsynta teet
måste rollpersonerna ta sig igenom ett antal strapatser.
konsekvenser kan vara att risken ökar för nästa
handling – att rollpersonen tappar balansen, blir hängandes
eller dylikt – och att hen slutligen vid hög risk ramlar ned
i floden. Andra konsekvenser kan vara att rollpersoner
tappar utrustning, eller får åkomman Skärrad.
extra effekter kan vara att hjälpa en kamrat att lyckas ta
sig förbi strapatsen, eller att bli av med åkomman Skärrad.
En rollperson kan ta sig förbi först och sedan hjälpa
de andra. Sådan hjälp ger +1t – om de använder ett rep
eller dylikt får de istället +2t.
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1 Floden
•
•
•
•
•
•

En forsande flod intill byn.
Omkring 10 meter bred.
Bara omkring 2 meter djup, men mycket ström.
Springer från en grottöppning i berget.
Leder till ett vattenfall en bit bort.
Ett antal stenar som sticker upp över ytan – det går att
hoppa mellan dem. Karam-Game tar sig över på det viset.
• rörlighet, låg risk, motstånd 2 för att hoppa över.
Kan inte göras som grupphandling.
• sydöst: Stig till Kiwayawe.
• nordväst: Liten stig upp till Hängbron.

2 Hängbron
•
•
•
•

En ranglig och illa underhållen hängbro.
Leder över floden, 10 meter upp, 10 meter lång.
Murkna brädor och och slitna rep, svajar rejält.
rörlighet, låg risk, motstånd 1 för att ta
sig över. Kan göras som grupphandling.
• sydöst: Avsats med Klipphyllan och Svåra väggen.
• nordväst: Liten stig ned till Floden.

3 Klipphyllan
•
•
•
•

4a Svåra väggen
• En mycket brant bergvägg.
• rörlighet, låg risk, motstånd 3 för att klättra upp.
Kan inte göras som grupphandling.
• nord: Klipphyllan.
• nordväst: Hängbron.

Bredvid hängbron finns en smal klipphylla.
Varierar mellan 30 och 10 centimeter bred.
Lodrät bergvägg på ena sidan, floden på andra sidan.
rörlighet, medelrisk, motstånd 1 för att ta
sig över. Kan göras som grupphandling.
• nordöst: Avsats med Lätta väggen.
• sydöst: Svåra väggen.
• nordväst: Hängbron.

4b Lätta väggen
• I andra änden blir utrymmet bredare – omkring två meter.
• En ganska brant bergvägg.
• rörlighet, låg risk, motstånd 1 för att klättra
upp. Kan inte göras som grupphandling.
• sydöst: Liten stig upp till Hwokarans bo och Teodlingen.
• sydväst: Klipphyllan.

5 Hwokarans bo

• Längs stigen finns en grottöppning,
där en hwokara har byggt bo.
• Slumpa fram hwokarans tillstånd enligt tabellen nedan.
• Går att försöka smyga förbi – rörlighet, medelrisk,
motstånd 1. Kan göras som grupphandling.
• Går att försöka klättra över – rörlighet, låg risk,
motstånd 2. Kan inte göras som grupphandling.
• nord: Liten stig upp till Teodlingen.
• syd: Liten stig ned till Lätta väggen och Svåra väggen.
Hwokara
Enorm fågelbest, stort huvud med lång näbb, färgstark
fjäderkam, långsmal hals och slank kropp, stora läderaktiga
vingar, kloförsedda armar och fötter. Mer information på
s. 107 i regelboken. medelrisk, motstånd 4 i strid.
1T Hwokarans tillstånd
1 Hungrig. Går till omedelbart angrepp.
2

Har ungar i boet. Mycket aggressiv, vill inte
släppa förbi rollpersonerna.

3

Inte i boet. Kommer tillbaka efter att rollpersonerna
har passerat – finns där på vägen tillbaka.

4 Sover. +2t på handlingsslag för att smyga förbi.
5

Äter. Har fångat en hiya (s. 106 i regelboken).
Ignorerar rollpersonerna, så länge de inte stör.

6 Jagar. Borta resten av dagen.

