TÄNKBARA FÖRFARANDEN

• Tillfångata en kapare. Om rollpersonerna tillfångatar en
kapare kan de förhöra hen med utstrålning, låg risk,
motstånd 3. konsekvenser kan vara att fången vägrar
att prata mer, eller att hen ger felaktig information.
• Följ efter kaparna. Rollpersonerna kan försöka att jaga
efter kaparna i samband med en räd eller ett överfall.
Så länge de är jagade kommer kaparna att försöka skaka
av sig rollpersonerna i öknen – de kommer inte att återvända till kanjonen förrän de tror att de har skakat av
sig sina förföljare. Rollpersonerna kan spåra dem med
observans eller händighet, låg risk, motstånd 3.
konsekvenser kan vara att rollpersonerna går vilse i
öknen, möter en ökenbest eller vandrar in i ett bakhåll.
• Ta hjälp av Kama-Moda. Rollpersonerna kan höra rykten
om en Asakasoro-spion i byn. Flera av byborna har misstankar om vem det är, men de vill inte gärna berätta vem –
de kan övertalas med utstrålning, låg risk, motstånd 2.
Andra alternativ är att rollpersonerna upptäcker KamaModa när hen försöker att sabotera, eller att hen
försöker att rekrytera dem till Asakasoros sida.

ANGREPP

Asakasoro gör oregelbundna men frekventa angrepp mot Sefidynastin. Under angreppen försöker de att stjäla resurser och
förstöra karavanens slädar. Du kan använda tabellen nedan
för att se hur, när och var nästa överfall sker.
1T Angrepp
1

Asakasoro överfaller karavanen nattetid,
när karavanen har slagit läger.

2

Asakasoro har lagt sig i bakhåll dagtid, när
karavanen reser förbi några stenformationer.

3

Asakasoro gör en nattlig räd mot handelsposten,
innan karavanen ger sig av.

4

Kama-Moda försöker att sabotera karavanens slädar
– under natten innan den är tänkt att ge sig av.

5

Kama-Moda försöker att sabotera för rollpersonerna
innan karavanen ger sig av – exempelvis genom
att stjäla viktig utrustning.

6

Kama-Moda försöker att rekrytera till Asakasoros
sida, innan karavanen ger sig av.

BAKGRUND

Lucas Falk

Handelsdynastin Sefi ämnade utveckla en ny led genom öknen
och fastställde därför en lämplig plats för en handelspost: en
liten oas längs den planerade leden. Kring oasen fanns dock
redan en by – så dynastin tvingade invånarna att ansluta sig
eller att ge sig av. Somliga valde att arbeta för dynastin, medan
några gjorde motstånd och drevs med våld bort från samhället.
De bortdrivna bosatte sig i en kanjon i närheten av oasen.
De började att överfalla Sefi-dynastins karavaner och göra
nattliga räder på den nya handelsposten – dels av nöd,
dels som hämnd för att de drevs bort från sina hem.
Dynastin har svårt att förutspå och avvärja kaparnas
angrepp. Kaparna å andra sidan är inte tillräckligt starka
för att återta oasen. Resultatet har blivit en utdragen, våldsam och förbittrad konflikt mellan de två parterna.

MÖJLIGA KROKAR

• Rollpersonerna anlitas att vakta en karavan.
• Rollpersonerna rekryteras för att ta itu med kaparna.
• Rollpersonerna befinner sig vid handelsposten när
den blir utsatt för en räd.
• Rollpersonerna hör rykten om överfallen kring oasen.

OM ÄVENTYRET

Röd rättvisa kretsar kring en situation som kan utvecklas i en
uppsjö olika riktningar. Förberedelserna i foldern fokuserar
därför på aktörerna och deras agendor. handlingsslag,
värden för hinder och konsekvenser är upp till dig
som spelledare att improvisera i stunden.
Det är också upp till dig att utveckla detaljer där det
behövs och sy ihop det hela till ett äventyr. Det handlar främst
om att kroka in dem till att blanda sig i situationen—sen se
vad de hittar på. Därefter använder du tärningarnas utfall
och ditt eget sunda förnuft för att avgöra vad som händer.
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Ett äventyr till

En by och handelspost kring en oas.
Skyddad av intilliggande klippor.
Grönskande – i kontrast till den röda öknen.
Vattnet är grönt men friskt.
Ett trettiotal bostadshus i lersten, med små odlingar.
Styrs av Sefi-dynastin.
Invånarna betalar tribut till Ramo-Sefi,
för beskydd och rätt att bo i byn.
• En tryckt och orolig stämning råder – alla är på sin vakt.
• Slumpa fram två rykten som rollpersonerna hör
medan de vistas i byn:
1T Rykte
1

Kaparna tillhör en sekt som håller till i gamla
ökenruiner. (Falskt)

2

Att bada i oasens vatten har en föryngrande
effekt. (Falskt)

3

Kaparna är i själva verket i maskopi med
Sefi-dynastin. (Falskt)

4

Det finns underjordiska tunnlar i trakten. (Sant)

5

Kaparna har en spion i Amelomi. (Sant)

6

När handelsposten grundades jagade Sefidynastin bort lokalbefolkningen. (Sant)

KARAVANEN

• 6 sandslädar, varje släde dras av två fawe (s. 105 i regelboken).
• 9 utvalda karavanförare – som även är dugliga
kämpar, rustade för strid.
• Tillhör Sefi-dynastin.
• Fraktar varor mellan samhället Fidoawe och Enali
(s. 95 i regelboken), stannar i Amelomi.
• Lasten utgörs främst av tyger och matvaror.
• Har med sig runda tält som slås upp om nätterna.

Paso-Inari

• Förarnas överhuvud, gammal vän till Sora-Rori.
• Utseende: Vuxen, satt. Kort hår, stor stråhatt. Insjunkna
ögon, väderbitet ansikte. Lappade kläder.
• Aktivitet: Inspekterar gods och slädar. Spelar hasardspel
med de andra förarna.
• Personlighet: Avslappnad, saklig, samvetstyngd.
• Motivation: Ta hand om medmänniskor.
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SEFI-DYNASTIN

Asakasoros läger

Fi d

AMELOMI

• Nyligen etablerad dynasti.
• Har sitt högsäte i samhället Fidoawe,
tre dagar norr om Amelomi.
• Har en anläggning i Amelomi, omgiven av en fyra meter
hög mur i lersten. Innehåller ett bostadshus, en barack
och två lagerlokaler.
• Anläggningen skyddas av 5 utvalda väktare.

Ramo-Sefi

200 m 400 m 600 m

• Hövding över handelsposten.
• Utseende: Ung vuxen, slank. Långt hår, stråhatt
dekorerad med fjädrar. Vaken blick, vackert ansikte.
Exklusiva, svallande kläder.
• Aktivitet: Ger order åt väktare och karavanförare.
Vilar i en soffa intill oasen.
• Personlighet: Ambitiös, realistisk och charmant.
• Motivation: Imponera på dynastins överhuvud.

Amelomi

Enali →

Nobo-Keda

• Väktarnas överhuvud.
• Utseende: Medelålders, bredaxlad. Rakat
huvud, huvudduk. Hård blick, ärrat ansikte.
Ärmlös korgrustning.
• Aktivitet: Skäller på underordnade.
Gör narr av bybor.
• Personlighet: Lojal, barsk och hånfull.
• Motivation: Få respekt från sin omgivning.

Kama-Moda

• Karavanlastare, spion åt Asakasoro.
• Utseende: Ung, rundlagd. Stort burrigt hår.
Pigga ögon, slugt leende. Enkla kläder.
• Aktivitet: Lastar slädar och observerar.
Drar skämt för väktare och karavanförare.
• Personlighet: Lågmäld, finurlig och obesvärad.
• Motivation: Göra livet surt för Sefi-dynastin –
särskilt Nobo-Keda.

RAWOGA-KANJONEN
•
•
•
•
•
•
•

Smal, slingrig kanjon mitt i öknen.
1 dag söder om Amelomi.
Svår att hitta, då den ligger under marknivå.
1–5 meter bred, 3–20 meter djup, flera kilometer lång.
Vågliknande röda väggar.
Vackra ljusstrålar från smala öppningar i taket.
Tillhåll för Asakasoro.

ASAKASORO
•
•
•
•
•

Rövarband som utgörs av tidigare Amelomi-bor.
Betyder »Röda kaparna«.
7 personer, enkelt utrustade.
Alla klädda i rött.
Har ett tältläger i ett brett parti av Rawoga-kanjonen.

Koro-Kara

• Ledare för Asakasoro.
• Utseende: Ung, kort, atletisk. Halvlångt mörkt hår,
brett tygpannband. Intensiv blick, brännskadat ansikte.
Röda slitstarka kläder.
• Aktivitet: Planerar angrepp. Tar hand om sårade följare.
• Personlighet: Förbittrad, målmedveten
och självuppoffrande.
• Motivation: Hämnas på Sefi-dynastin.

Sora-Rori

• Sekond åt Koro-Kara, tidigare överhuvud för Amelomi.
• Utseende: Medelålders, gänglig. Grått hår i knut, stråhatt
med hängande tyg. Kloka ögon, bekymrade ögonbryn.
Röda solblekta kläder.
• Aktivitet: Försöker att höja moralen hos följare.
Observerar Koro-Kara, bekymrat.
• Personlighet: Lugn, diplomatisk och omtänksam.
• Motivation: Återställa freden i Amelomi – och uppnå
rättvisa för invånarna.

