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Ett äventyr till

BAKGRUND
Långt upp på ett av Gamagos berg bor den gamle kufen  
Walo-Go. Genom åren har hen etablerat ett rykte som  
Agweons största uppfinnare.  Nu har hen ägnat större delen 
av ett år åt sin senaste galenskap: att kunna flyga. Det har 
visat sig vara svårare än Walo-Go hade kunnat ana, särskilt 
eftersom hen arbetar helt ensam. Dessutom har de  
råbarkade Stormens barn andra planer för hen...

MÖJLIGA KROKAR
• Walo-Gos syskonbarn Loro-Lomi lever vid bergets fot.  

Hen har inte hört något från sitt excentriske föräldra- 
syskon på länge – och börjar att bli orolig.

• Rollpersonerna anlitas av en hövding som behöver  
hjälp av Walo-Go – Agweons främsta ingenjör.

• På ett tehus går rykten om mystiska ljud från berget och 
högljudda skrik mitt i natten. Ibland låter det som om träd 
knäcks, eller som om någon vält ett stenblock nedför berget.

STORMENS BARN
Stormens barn är ett gäng råbarkade vindsjälar ledda av 
Yorin-Iro. De har rekryterats av hövding Gara-Rawo (s. 100 
i regelboken), för att leta reda på ritningar till bevattnings-
systemet utanför Hwayani – ett av Walo-Gos tidigare uppdrag.

Gänget gömmer sig i skogen runt bergskammen. De smyger  
försiktigt fram när rollpersonerna och Walo-Go inte är i stugan, 
eller medan de sover. Deras mål är att vara diskreta. 

Rollpersonerna kan upptäcka dem under dagtid, när de 
gömmer sig bland buskage och klippor för att spana på Walo- 
Go och rollpersonerna. Be dagligen om en grupp handling 
med observans, med ingen risk och motstånd 4.

Stormens barn har individuellt medelrisk och mot- 
stånd 2 i strid. De är beväpnade med stavar, kamp- 
käppar och klotpåkar.

Yorin-Iro
• Utseende: Ung vuxen. Långa armar och ben, spänstig.  

Lång intrikat fläta med instuckna färglada fjädrar,  
låg rishatt. Illröda, taggiga blomrankor tatuerade över  
hela över kroppen. Öppen väst, grön poncho, armarna 
täckta av knutna sjalar. 

• Aktivitet: Spionerar på rollpersonerna; samtalar med  
sina kumpaner, lågmält men bestämt.

• Personlighet: Korrekt och artig, men målmedveten. 
• Motivation: Rennomé och yina. 

Första ansatsen
Först kommer Stormens barn som besökare och lägger 
korten på bordet: de vill rekrytera Walo-Go – och de erbjuder 
gott om yina. Walo-Go ger dock ett rakt nej, eftersom flyg-
projektet är mycket viktigare. Då tackar gänget för sig  
och går frivilligt därifrån, utan konstigheter.

Övriga ansatser
Under natten försöker Stormens barn att smyga in och stjäla 
alla papper de kommer över – och kidnappa Walo-Go.

Om rollpersonerna har en vaken vakt, be om ett hand -
lings slag med observans, med medelrisk och mot stånd 
1. Om rollpersonerna sover, be om en grupp handling istället, 
också med medelrisk. Slå 1t för att avgöra om Walo-Go 
sover: 1–4 innebär att hen sover, 5–6 innebär att hen  
arbetar. Sover alla gäller mot stånd 4; är Walo-Go  
vaken gäller motstånd 2.

Vid lyckad handling vaknar rollpersonerna; konse-
kvensen är att tjuvarna klubbar en rollperson, som får en 
åkomma; vid extra effekt kan rollpersonerna överrumpla 
tjuvarna – +1t på handlingar under första rundan.

AVSLUTNING
En morgon är Walo-Go redo. Under natten har hen byggt 
färdigt en ny vindflygare. Den är byggd i bambu och tunt tyg 
bestruket med vax, formad som ett utdraget m, som ska härma 
hwokarans vingar när den glidflyger. På undersidan sitter två 
stora handtag. Vingarna går även att fälla in som till en avlång 
bunt, för att konstruktionen ska bli enklare att bära med sig.

Vingarna är redo att testas. Är någon frivillig? Annars gör 
Walo-Go det själv. För att flyga krävs ett hand lings slag med 
rörlighet, med medelrisk och motstånd 2. Mirakulöst 
fungerar vindflygaren. De glider fint – och styr man mot  
vinden kan man till och med stiga istället för att falla. 

Walo-Go är sprudlande överlycklig över framgången.  
Hen skänker den fungerande vindflygaren till rollperson erna  
– hen har ju uppnått sitt mål. Det räcker gott för Walo-Go  
att vara uppfinnaren som har lärt människor att flyga.



ATT BESTIGA BERGET
Det är en utmaning att ta sig upp till Walo-Gos stuga.  
Ingen rör sig dit tillräckligt ofta för att det ska finnas  
någon ordentlig led – och den sällan trampade stig som  
finns är svår att följa. Det är inte lätt att hålla riktningen  
när man ömsom måste klättra i berg, ömsom vandra  
i snårskog, och när dimma ofta döljer omgivningen.

För att ta sig genom bergsskogen och upp till stugan krävs 
tre separata grupphandlingar, med fysik, händighet eller 
observans, med låg risk och motstånd 3. Utgå från  
tabellerna på s. 156–159 i regelboken för fler detaljer.

Längs vägen finns spår av Walo-Gos experiment,  
som utgör besynnerliga inslag i miljön. Slumpa fram  
tre märkliga scener genom tabellen nedan.

1T Märkliga scener

1

Ett underligt tält ligger sönderslaget vid ett stort 
träd. Det är en ovanlig konstruktion med massor 
av långa träbitar och tunt läder. Det ser ut som  
om det kastats mot trädet och brutits sönder  
och samman.

2

Bredvid stigen ligger en bubbla av många lager 
silkespapper. Fastknutet i den hänger en liten påse 
med noggrant uppmärkta stenar. Markeringarna 
visar stenarnas vikt.

3

En liten bäck porlar och dansar nerför berget.  
En stor sjöfågel slår ut med sina fyra vingar när 
rollpersonerna går förbi och glidflyger maje- 
stätiskt nedför bergssidan, in i dimman.

4

Från en gren i ett träd händer en hakformad  
ställ ning av tunn bambu och flortunt silkes- 
papper – lika lång som rollpersonerna. Den är  
hel, utöver att pappret punkterats av grenen.

5

En uppstoppad liten hwokara (s. 107 i regelboken) 
har kraschat med näbben i marken. Det är ett 
ungdjur – inte mer än en och en halv meter mellan 
vingspetsarna. Den som har stoppat upp varelsen 
har varit extremt noga med att vingarna ska stå 
stelt rakt ut från kroppen.

6
En mycket ung gwalo (s. 106 i regelboken)  
svävar harmoniskt förbi ovanför roll- 
personernas huvuden.

WALO-GOS STUGA

Utanför stugan
• En åttakantig stuga med 

träveranda runtom.
• Verandan är belamrad 

med träbitar och ställ-
ningar, rep och snören 
i högar, bitar av tyg och 
papper, verktyg, och 
halvfärdiga konstruk-
tioner – varianter av glid-
flygare och fallskärmar.

• I marken står en en stolpe 
med flera uppåtgående 
snören, som långt uppe i 
himlen slutar i flygande 
geometriska former.

• En bäck rinner in under 
husets grund och kommer 
ut på andra sidan.

• Bredvid stugan finns en 
enorm kruka, stor nog  
att rymma hundra liter.

Inne i stugan
• Nästan tomt på möbler, 

utöver hyllor fyllda med 
penslar, skrivbläck  
och pappersark.

• Loft med en stege.
• Genom ett hål i golvet 

syns bäcken – och i den 
finns krukor nedsänkta. 
Krukorna innehåller mat 
som hålls kyld av det kalla 
vattnet i bäcken. Hålet är 
täckt av ett enkelt, men 
stabilt flätverk av bambu.

• Både golv och väggar är 
täckta av papper. Skisser 
på fåglar, personer, geo-
metriska figurer i olika 
positioner, och beräk-
ningar av olika slag. Allt 
ligger huller om buller; 
travar med anteckningar, 
skisser och ritningar.

• Genom visdom, med  
ingen risk och mot-
stånd 1, kan man konsta -
tera att det mesta handlar 
om konstruktioner  
för flygförmåga.

Walo-Go
• Utseende: Gammal 

 och tanig. Gestikulerar 
mycket med händerna 
när hen pratar. Spretigt, 
ovårdat grått hår. Skarpa 
kindben; ofrivilligt inten-
sivt blinkande. Sov- 
skrynkliga kläder.

• Aktivitet: Står en bit bort 
från huset och släpper 
fjädrar i vinden – och 
antecknar noga hur de 
rör sig; grubblar och letar 
frustrerat efter något 
bland all oreda.

• Personlighet: Över-
svallande optimistisk, 
men har inte det minsta 
intresse för något annat 
än sina uppfinningar.

• Motivation: Kunna flyga.
• Hen kan prata om sitt 

arbete i timmar.
• Hen är extra nöjd med 

matkylningen, som hen 
konstruerade genom att 
leda om bäcken under 
huset. Dessutom ger den 
vatten när man är törstig. 
»Bra idé, eller hur?«

• Hen är själaglad att hen 
fick levande liten gwalo 
som betalning från en 
tidig are arbetsgivare – 
även om det tog fyra per-
soner fyra dagar att få  
upp den för berget med  
krukan intakt.

SYSSLOR
 

Walo-Go tar gärna emot hjälp att nå sitt genombrott –  
och hen vägrar att lämna sin stuga innan hen har lyckats  
flyga. Än har hen inte konstruerat en korrekt flygare,  
men snart så! När som helst!

För att hjälpa hen att lyckas flyga kan rollpersonerna 
hjälpa till med sysslor. Varje syssla tar en dag att genomföra. 
Rollpersonerna kan själva välja vilka sysslor de tar sig an, 
utifrån listan nedan. Efter att de har hjälpt till med tre  
sysslor, se Avslutning.

• Glidflygning. Walo-Go behöver assistans vid ett experi-
ment. Den här gången gäller det en konstruktion stor  
som en människa, formad som ett tält. Kan den bromsa 
fallet rakt ned för ett brant stup? Rollpersonerna får kasta 
ned den och hålla i Walo-Go så att hen inte trillar när  
hen observerar. grupphandling med fysik, med  
medelrisk och motstånd 2.

• Bärgning. De prototyper som har flugit iväg och  
kraschat längre ned längs berget behöver hämtas  
tillbaka till stugan. Hitta dem och ta dem tillbaka  
upp till stugan – i så gott skick som möjligt. grupp-
handling, med låg risk och motstånd 2.

• Sömnad. Walo-Go behöver hjälp med att sy en stort luft - 
tätt hölje och fylla det med varm rök. Konstruktionen ska 
flyga på samma sätt som en lobo (s. 108 i regelboken), för att 
Walo-Go ska kunna se hur den lyfter och stiger. grupp-
hand ling med händighet, med låg risk och motstånd 2.

• Middag. Walo-Go kommer inte att be om det, men om 
någon lagar ordentlig mat blir Walo-Go översvallande 
lycklig och lovsjunger maten.

• Fjädersamling. Det behövs fler fjädrar och hudar!  
Det finns mängder med olika flygdjur på bergen i 
närheten. Rollpersonerna ombeds komma tillbaka  
med så många som möjligt innan solnedgången.  
Helst levande varelser, om de kan – så att fjädrarna  
är färska. grupphandling med händighet, rörlig - 
het eller sikte, med låg risk och motstånd 3.

• Sortering. Anteckningarna har blandats ihop inne i stugan 
– nu stämmer mätningarna inte överens med ritningarna. 
Hör de här pappren ihop? Eller hör det till den där andra? 
visdom, med ingen risk och motstånd 3.

Under nätterna sover Walo-Go ytterst lite. Hen rör sig fram 
och tillbaka i stugan; kommer en idé måste den skissas ned 
omedelbart. Att sluta innan något är klart är så gott som 
omöjligt – och ibland arbetar hen genom hela natten.


