F kinematografen

Väggreliefen

• Hål i taket, inrasad del,
ljus skiner in från ovan.
• Stenbråte och jord på
marken, från hålet i taket.
• nord: Väggreliefen.
• öst: Öppen passage.
Blodstänk. Leder till
Sandhallen [C].
• syd: Öppen passage.
Leder till Gravgemaket [G].

Väggen är täckt av oräkner
liga små stenstavar. När
någon närmar sig börjar
de att röra på sig och ändra
djup – och formar en
levande relief.
Reliefen visar ruinens
historia (se Bakgrund) fram
tills det att tianakiern lade
sig i graven.

G Gravgemaket

Visioner

• Upphöjd rektangulär
plattform, med en
omgivande trappa.
• Stor kista på plattformen.
Ingen skarv – helt solid.
Dekorerad med lysande
geometriska linjemönster.
• Visioner när man går in.
• Piedestal intill kistan,
med en tunn diamant
formad skåra i toppen.
• nord: Öppen passage.
Leder till Kinematografen [F].
• öst: Stora dubbeldörrar i
sten. Panelpiedestal. Låst.
Leder till Pelarsalen [B].

Skärvans bärare

Rollpersoner i rummet
känner av en mystisk energi.
kanalisering eller vilja
med låg risk 1, motstånd
1 för att motstå energin –
den kan släppas in frivilligt.
Energin ger blinkande
visioner om en skärva från en
esoterisk kristall som stoppas
i piedestalens skåra. Görs
detta lyser skärvan till bländ
ande – och blir violett.
Visionerna visar sedan
hur skärvan trycks in i hud.
Om skärvan sätts mot huden
sjunker den djupt in i köttet.

Genom piedestalen förs ett uråldrigt medvetande in
i skärvan. Medvetandet är fortfarande mycket svagt,
men det bär fortfarande på ett djupt hat gentemot sin
gamla rival och längtar efter hämnd. Bäraren får visioner om en ruin bland bergen. Ju längre tid skärvan
bärs, desto tydligare blir vägen dit.
Bäraren hör snart viskningar på ett främmande
tungomål – 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 kroppsdelar inte ska agera självmant och
hen börjar att gå i sömnen. Det börjar med ingen
risk, motstånd 1 – men ökar med tiden.

Bakgrund

Lucas Falk

För lägen år sedan fanns två rivaliserande tianakier. Den ene
av dem förgiftade den andre, som lät uppföra en undangömd
gravkammare åt sig själv. Där förseglade hen sin kropp i en
kista och lät sitt medvetande driva iväg i torpor. Hens tjänare
fick i uppdrag att hitta en lämplig kropp att föra över medvetandet i – men de dräptes av rivalens soldater.
Nyligen upptäcktes gravens entré i djungeln. Under tiden
de undersökte entrén blev de anfallna av en rwaro. Taket på
den uråldriga konstruktionen brast och såväl vildjur som
lycksökare föll genom hålet, ned i graven.

Möjliga krokar

• Rollpersonerna hör rykten om den mystiska stenplattformen.
• Rollpersonerna får i uppdrag av en handlare att hitta platt
formen – och återföra eventuella tianaki-fynd.
• Någon efterfrågar information om vad som hände med
lycksökarna som försvann i djungeln.
• Rollpersonerna hittar plattformen av ren slump.

Stenplattformen

Gravens entré 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 är i själva verket en hiss. Det är möjligt att
aktivera den genom kanalisering med ingen risk, motstånd 1. Det går även att bryta upp en öppning, genom
fysik med låg risk, motstånd 2.
I närheten av plattformen finns ett stort hål i marken.
Genom hålet kan man skymta Pelarsalen [B]. Det är 15
meter ned till botten.
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Ruinens särdrag
•
•
•
•
•

10 meter i takhöjd.
Allt gjort av mörk, slät sten.
Kantigt och rätvinkligt.
Instängd luft, dammigt.
Grönblåa ljusslingor i kant
iga geometriska mönster,
längs golvet och väggarna.
• Panelpiedestaler.
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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. Kan även aktiveras med Kristallnyckeln.

A Hissentren
´

A

En svävande cirkulär hiss
platta med lysande slingor
i kantiga geometriska
mönster. Kan ta resenärer
mellan ytan och hissentrén.
Behöver bara aktiveras en
gång – kan sedan
användas fritt.

• Upphöjd cirkullär
plattform – landningsyta för hissen.
• En omgivande trappa
leder upp på plattformen.
• Bredvid plattformen finns
en panelpiedestal som
aktiverar hissen.
• nord: Öppen passage.
Leder till Pelarsalen [B].

B Pelarsalen

konstrukter

Hissen

• Sex tjocka stenpelare.
• Två konstrukter – en på
varje sida om västra dörren.
• nord: Öppen passage.
Leder till Sandhallen [C].
• öst: Stora dubbeldörrar i
sten. Panelpiedestal. Låst.
Leder till Nyckelsalongen [E].
• syd: Öppen passage. Leder
till Hissentrén [A].
• väst: Stora dubbeldörrar i
sten. Panelpiedestal. Låst.
Leder till Gravgemaket [G].

Humanoider av skulpterad
sten. Täckta av geometriska
mönster. Mitt i torson sitter
en esoterisk kristall. Står
passiva och nedsläckta tills
någon går in i rummet.
Lyser sedan upp och vrider
sig sedan mot inkräktarna.
Kommer någon närmare
går de omedelbart till anfall.
Undantaget är om någon bär
kristallnyckeln. medelrisk,
motstånd 2.

C Sandhallen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golvet är täckt av kvicksand.
Fyra tjocka stenpelare.
Tre upphöjda golvytor.
Panelpiedestaler på golvytorna – kan lyfta en landgång upp ur sanden.
En hand sticker ur sanden
upp i norra mitten, håller
i en tianaki-klinga.
En rwaro kommer upp ur
sanden i mitten av rummet.
öst: Öppen passage.
Blodspår. Leder till
Barriärrummet [D].
syd: Öppen passage.
Leder till Pelarsalen [B].
väst: Öppen passage.
Blodstänk. Leder till
Kinematografen [F].

Kvicksand
rörlighet med låg risk,
motstånd 2 för att ta sig

E

tvärs igenom hela rummet.
konsekvensen är att sjunka
ned – -1t på nästa slag. Miss
lyckande innebär att fastna.
medelrisk, motstånd 1 för
att ta sig loss – vid misslyckad
handling fastnar man full
ständigt, djupt i sanden.

tianaki-klinga
Lättviktigt stenhandtag –
tjugo centimeter långt. Har
små inbäddade esoteriska
kristaller, samt lysande
geometriska mönster.
Esoterisk klinga kan aktiveras genom kanalisering,
med ingen risk och motstånd 1. egenskaper:
Utsökt, Optimerad. Kan
deaktiveras fritt.

Rwaro
Enorm fyrbent reptil, fjällig
hud, stor fjäderman, vassa
tänder, lång svans, skarpa
klor. Undernärd och utsvulten – aggressiv medelrisk, motstånd 3.

D Barriärrummet

Kraftfältet

• Kraftfält – diagonalt tvärs
igenom rummet, från
nordöst till sydväst.
• Panelpiedestal på
östra sidan.
• Blodspår från väst, fram
till kraftfältet, sedan
till nordvästra hörnet.
• Död kropp – lycksökare –
sitter i nordöstra hörnet.
Djupa rivsår. Esoterisk
kristall i underarmen.
• syd: Öppen passage.
Leder till Nyckelsalongen [E].
• väst: Öppen passage.
Leder till Sandhallen [C].

Genomsynligt kraftfält –
luften får en grönblå ton och
ser ut att vibrera. Konstant
surr. Blinkar bort snabbt
då och då.
Den som nuddar vid
fältet stöts bort – det sticker
till rejält och kroppsdelen
domnar något en kort stund.
Med kristallnyckeln
går det att passera igenom
fritt. Annars medelrisk,
motstånd 1 för att ta sig
igenom. Kan stängas ned
genom panelpiedestalen
på östra sidan.

E Nyckelsalongen

Kristallnyckeln

• Upphöjd rektangulär
plattform, med en
omgivande trappa.
• Piedestal högst upp
på plattformen,
med kristallnyckeln
svävandes ovanpå.
• nord: Öppen passage.
Leder till Barriärrummet [D].
• väst: Stora dubbeldörrar i
sten. Panelpiedestal. Låst.
Leder till Pelarsalen [B].

En drygt fem tum lång
rektangulär stenbricka.
Det har en inbäddad
esoterisk kristaller,
samt lysande geometriska mönster.
Nyckeln kan aktivera
alla panelpiedestaler utan
att något handlingsslag
krävs, samt låter bäraren
fritt passera konstrukterna
och gå genom kraftfältet.

