KÄLLBERGET

Taenalis bäck springer från en bergshöjd som ligger två
dagars vandring från byn. Högst uppe kan man se utkiksplatsen på den gamla ruinen – insprängd i berget –
samt tre mindre öpppningar lite längre ned.
Från de tre öppningarna flödar ett 100 meter högt
vattenfall ned i en liten sjö – rollpersonerna kan följa
bäcken för att hitta dit. Sjöns vatten är grågrumligt och
luktar skämt – smittan måste komma från högre upp.
Nedan följer tre förslag på vägar för rollpersonerna
att ta sig upp till ruinen
• Vandringsleden. En smal och eftersatt vandringsled går
upp kring sidan av berget, upp till Kratersjön [A]. Leden har
gastkramande partier med smala avsatser, där vandrare
måste hålla i sig i rep fästa i bergssidan – men leden är
ändå förhållandevis lättframkomlig i övrigt.
• Bergssidan. Det är möjligt att klättra upp för bergssidan
– för att ta sig till Smittokammaren [D] eller Utkikssalen [C] –
genom rörlighet med medelrisk. motståndet varierar
beroende på när rollpersonerna börjar att klättra: börjar
de ända från vattenfallets fot gäller motstånd 4; börjar de
högre upp från bergsleden gäller motstånd 2.
• Hissen. I sjön – under vattenfallet – finns en öppning till en
grottkammare, i botten av ett 100 meter högt schakt (som
leder upp till Sjögrottan [B]). Där finns en upphöjd plattform med en panelpiedestal – och i taket finns en cirkulär
hissplatta, dekorerad med lysande slingor i kantiga geo
metriska mönster. Hissen kan kallas ned via panelpiedestalen, genom visdom eller kanalisering med
låg risk, motstånd 1. Därefter kan den svävande hissen
användas fritt, utan handlingsslag. Om hissen kallas
ned töms vattnet från Sjögrottan [B], rakt ned i hisschaktet.

F Kristalloftet

• Ett mindre förrum
• Stendörr. Låst,
panelpiedestal.
• Wala-Re sitter instängd i rummet
bakom stendörren.
• En stenpiedestal, med
knytnävsstor esoterisk
kristall svävandes ovanpå.
• väst: Rak stentrappa.
Leder ned till Utkikssalen [C].

Wala-Re
Wala-Re är från Taenali.
Hen är instängd, tärd,
hungrig och skamsen.
Hen begav sig till källan
för att utreda sjukdomen –
tillsammans med sin kamrat
Loro-Sari. De angreps
av sorgeväsen; Loro-Sari
stupade och Wala-Re råkade
stängde in sig själv.
Det är möjligt att prata
med hen genom stendörren.
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Nyligen öppnades en sorgereva i några uråldriga tianakiruiner, högt uppe bland bergen. Den lilla bergsbyn Taenali
får sitt vatten från en bäck, som förorenas av Sorgens närvaro – och invånarna i Taenali har därmed blivit sjuka.
Sjukdomen yttrar sig i form av melankoli, som med tiden
övergår i ren apati. Invånarna är beroende av källan – för
dricksvatten och för bevattning. Dessutom riskerar det vara
en tidsfråga innan sorgeväsen börjar att plåga trakten.

MÖJLIGA KROKAR

• Rollpersonerna får höra rykten om byns öde.
• Rollpersonerna blir rekryterade av en förhållandevis frisk
invånare, som letar efter någon som kan hjälpa byn.
• Rollpersonerna får bud från en vän som lever i byn.
• Rollpersonerna reser igenom byn av en händelse.
• Rollpersonerna får höra rykten om tianaki-ruinen.

TAENALI

• En liten bergsby med ett hundratal invånare.
• Byn är omgiven av vattendränkta terassodlingar.
• En bäck rinner genom byn, via små
konstruerade stenkanaler.
• Byn är självständig, självförsörjande och isolerad.
• Allt vatten i byn är grågrumligt och har en skämd doft.
• Invånarna är alla orkeslösa och dystra – rentav håglösa.
• Det är svårt att få kontakt med invånarna. Rollpersonerna kan dock få reda på att det är något
fel med vattnet, samt att byns källa ligger högre
upp bland bergen.
• Två frivilliga bybor gav sig av mot bergen för att
undersöka vad som kunde orsaka föroreningen.
De lämnade byn för tre dagar sedan och har
ännu inte återvänt.
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Ett äventyr till

A Kratersjön

Vaktande waeler

• En nedsänkning högt
uppbland bergen.
• En liten sjö fylld med
klart och friskt vatten.
• Vaktande waeler.
• nord: Vattenfallstunnel,
5 meters fall, leder till
Sjögrottan [B].
• syd: Inlopp från
en bäck ännu högre
upp i bergen.

1t väktare från en stam
som lever nere i djungeln
vid bergets fot. Har också
fått sitt vatten förorenat.
Vandrade upp för att undersöka orsaken och hittade
då templet. Vill inte låta
någon bege sig in, då de är
oroliga för tianaki-folkets
förbannelser. medelrisk,
motstånd 2.

B Sjögrottan

• Hal och sluttande sten
tunnel, forsande vatten.
• Mörkt och blött.
• Grottsal med underjordisk
sjö, 5 meter djup.
• Ljus från norr.
• Hissplatta under vattnet –
se Källberget. Panelpiedestal.

• nord: Platå, dubbeldörr
i sten. Vidöppen. Leder
till Utkikssalen [C].
• nordöst: Undervattens
tunnel. Dold under vattnet.
Leder till Vattenkällaren (E).
• syd: Vattenfall från stentunneln ovanför,
5 meters fall.

Ruinens särdrag

Panelpiedestaler

•
•
•
•

Över 5 meter i takhöjd.
Allt gjort av mörk, slät sten.
Kantigt och rätvinkligt.
Grönblå ljusslingor i
kantiga geometriska
mönster, längs golvet
och väggarna.
• Panelpiedestaler.

Smala rektangulära stenpiedestaler. Åker upp ur
golvet när någon närmar sig.
Lysande tredimensionellt
gränssnitt ovanpå. visdom
eller kanalisering med
ingen risk, motstånd 1,
för att aktivera.
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C Utkikssalen

• Två rader av fem pelare.
• Två sorgeväsen.
• Död kropp bakom vänstra
mittenpelaren. Bybo, enkel
resepackning. Rivsår.
• nord: Öppen utkiksplats,
magnifik vy över bergen
och djunglerna nedanför.
Leder ut till bergssidan.
• nordöst: Rak sten
trappa. Leder ned till
Smittokammaren [D].
• syd: Dubbeldörr i sten.
Vidöppen. Leder till
Sjögrottan [B].
• sydväst: Rak stentrappa.
Leder upp till Kristalloftet (F).
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E Vattenkällaren

Sorgeväsen
Tremeter långa becksvarta
humanoider – med lysande
vita ögon och vitlysande
käftar. Groteska, vildsinta
och skoningslösa. Har
dragits till ruinen av
den esoteriska kristallen
på kristalloftet (F) – har ett
maniskt begär efter den.
medelrisk, motstånd 3.

D Smittokammaren

• Golvet är täckt av en
halvmeter djupt vatten.
• Ljus från norr, utifrån.
• Unken luft, mögellukt.
• Algtäckt, halt golv.
• Två rektangulära pelare.
• nord: Tre stenluckor.
Vidöppna. Smala vattenfall
flödar ut på bergssidan.
• öst: Rak stentrappa, leder
upp till Utkikssalen [C].
• syd: Sorgereva.
• väst: Rak stentrappa,
under vatten, leder ned
till Vattenkällaren (E).
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Sorgereva
Ett onaturligt mörkt sår
i verkligheten, som tycks
hänga i luften. Svarta, åder
liknande rotsystem sprider
sig från den. Revan förgiftar vattenkällan – och
fler sorgeväsen riskerar att
dyka upp i framtiden.
Revan kan stängas med
hjälp av eld, eller genom
kanalisering – med medelrisk, motstånd 2. Störs
revan lockar det dit eventu
ella sorgeväsen i ruinen.

• Vatten från golv till tak.
• Mörkt, men grönblå ljus
slingor lyser upp svagt.
• Väggarna täckta av alger.
• Stenkista.
• Panelpiedestal. Kan öppna/
stänga saker. Se tabellen
nedan för funktioner –
vilka även kan användas
som konsekvenser.
• nord: Tre stenluckor.
Stängda. Leder till bergs
sidan. Öppnas genom fysik
med låg risk, motstånd 1.
• sydöst: Tunnelspricka,
leder till Sjögrottan [B].
• väst: Rak stentrappa, leder
upp till Smittokammaren [D].
1T Funktion
1

Ljusslingorna i ruinen
släcks/tänds.

2 Dubbeldörrarna i [A].
3 Utkiksplatsen i [C].
4 Fönstren i [D].
5 Dörren i [F].
6 Fönstren i [E].

Stenkista
Rektangulär kista i
sten, dekorerad med
inristningar i form av
kantiga geometriska
mönster. Tätförsluten,
med mycket smal skåra.
Kan öppnas genom
fysik eller kanalisering, med medelrisk (låg risk om
rummet är tömt på
vatten), motstånd 1.
Innehåller ett synglas.

Synglas
Ett lättviktigt stenrör –
tjugofem centimeter långt.
Det har små inbäddade
esoteriska kristaller, samt
lysande geometriska
mönster. Röret har även
esoteriska kristallprismor
i båda ändarna.
Den som tittar genom
röret ser med femtio gånger
förstoring – något som är
hundra meter bort förefaller
att endast vara två meter bort.

