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Ett äventyr till

En åldring sitter försjunken i djup meditation. 
Men hen är inte rofylld, utan plågad – för hen 
kämpar mot en över naturlig infektion som 
hemsöker trakten. Kan rollperson erna rädda 
åldringen och laga sprickan mellan världarna?

BAKGRUND
Nyligen öppnade en sorgereva upp sig vid en helgedom intill 
gården Iwakiwa. En av de boende på gården – Firi-Gewa – 
kände av dess inflytande. Hen ville inte oroa sin familj, utan 
begav sig ensam till helgedomen för att driva tillbaka Sorgen. 

Firi-Gewa försökte försluta revan genom meditation, men 
var dessvärre inte tillräckligt stark. Hens meditation hind rade 
Sorgen från att sprida sig vidare – men det innebär att hen nu 
har blivit fångad i en ständig kamp mot dess inflytande. 

MÖJLIGA KROKAR
• Gården Iwakiwa är känd för sin gästfrihet och är ett natur

ligt stopp för resenärer – bland annat rollpersonerna.
• Rollpersonerna har hört rykten om åldringens oavbrutna, 

plågade meditation och reser dit för att hjälpa till.
• Hoso-Iro har begett sig iväg för att hitta hjälp och  

rollpersonerna träffar på hen.

INLEDNING
När rollpersonerna anländer till Iwakiwa är vädret mulet och 
gården är stilla. Det hänger en tryckt stämning och ett nagg
ande obehag i luften. De möts av Hoso-Iro, som en tar emot 
dem med gästfrihet – men det är tydligt att något tynger hen. 

Om de frågar Hoso-Iro hur det är fatt berättar hen att 
hen oroar sig för sin förälder. Föräldern har mediterat vid 
gårdens helgedom i över en vecka – något verkar vara all
varligt fel. Kanske kan rollpersonerna hjälpa dem?

GROTTAN
• Ingången finns vid en avsats i bergssidan, 5 meter ned.
• Öppningen är skymd. Befinner sig rollperson erna vid  

klipp kanten eller nere vid sjön, be om en grupp hand ling 
med observans, med ingen risk och motstånd 1. 

• Man kan klättra ned ovanifrån genom ett slag med 
rörlighet, med medelrisk och motstånd 1.

• Grottan luktar unket och nackhåren reser sig.
• Dagtid vistas sorgeväsendet i grottan.
• Längst in finns en sorgereva.

Sorgerevan
• Ett mörkt, onaturligt sår på en av grottväggarna.
• En meter högt och en halvmeter brett.
• Från revan löper svarta åderliknande rötter –  

som sträcker sig över väggar, golv, och tak.
• Att närma sig revan kräver ett defensivt slag  

med vilja, med medelrisk och motstånd 1.  
konse kvensen är åkomman Nedstämd.

• För mer information, se s. 117 och s. 124 i regelboken.

Att stänga revan
• Meditation. Rollpersonerna behöver befinna sig i grottan 

eller vid helgedomen. Meditationen innebär en grupp
handling med vilja eller kanalisering, med hög risk 
och motstånd 4. Firi-Gewas hjälp ger +3t. konsekvensen 
är att rollpersonerna får åkomman Nedstämd.

• Esoterisk manipulation. Rollpersonerna behöver befinna 
sig i grottan. Manipulationen är en grupphandling med 
kanalisering, med hög risk och motstånd 2. konse
kvensen är att rollpersonerna får åkomman Nedstämd.

AVSLUTNING
• Om sorgerevan stängs blir Iwakiwa återigen tryggt och 

rofyllt. Glädjen och livfullheten återvänder – och roll
personerna är för evigt gårdens vänner. Utöver tack
samhet, mat och husrum erbjuder Firi-Gewa dem ett 
Särskilt fynd (slumpa fram på s. 172–173 i regelboken).

• Om sorgerevan inte stängs kommer Firi-Gewa att förlora 
kontrollen och Sorgen kommer att sprida sina svarta rötter 
över gården. Invånarna tvingas överge sitt hem och fly 
därifrån, för att bosätta sig någon annanstans. Men deras 
hjärtan kommer för alltid att vara bitvis tyngda av sorg.

Oavsett är Sorgen nu mer än bara en saga för rollperson 
erna. Med största sannolikhet blir det här inte deras  
sista möte med den.



IWAKIWA
• En gemytlig yeonsk gård 

på ett grönskande berg, 
med utsikt över en stor sjö.

• Oktagonala trähus med 
omgivande verandor. Ett 
boningshus för familjen; 
ett övernattningshus för 
genomresande; ett stall 
för gårdens hiya (s. 106 
i regelboken); samt en 
helgedom en bit bort  
från de övriga husen.

• Terrasserade odlingar  
och en staketinhägnad.

• På gården bor Firi-Gewa 
och hens partner Sora- 
Safa, samt deras yngsta 
barn Hoso-Iro. De har 
även två äldre barn som 
har lämnat gården för  
att se världen.

• Gästen Sise-Sabiki  
anländer under tiden  
som rollpersonerna  
vistas på gården.

Helgedomen
• En liten oktagonal trä

byggnad, med lågt tak  
och öppna väggar.

• Ligger på en klippa  
in    till sjön, en bit bort  
från gården.

• Gräset kring helgedomen 
är visset och färglöst.

• Även byggnaden känns 
egendomligt matt och grå.

• Luften doftar av rökelse.
• Inuti helgedomen finns 

ett litet stenaltare.
• Firi-Gewa sitter vid altaret.
• Genom helgedomens öpp

na väggar ser man sjön.
• Helgedomen är tillägnad 

en vattenande, som 
invånarna hyser stor 
aktning för.

• Altaret är i själva verket en 
kista med ett tungt lock. 

• Kistan innehåller en 
esoterisk kristall, med 
förmågan Vatten (1t an
vändningar). Invånarna 
känner inte till detta.

• Under helgedomen  
finns en grotta. 

INVÅNARE

Firi-Gewa
• Utseende: Gammal. Tunn, 

senig. Silvergrått hår i 
knut. Rynkig, mörka påsar 
under ögonen, plågat 
ansikts uttryck. Bleka och 
matta kläder, lindade 
armar och ben.

• Aktivitet: Försjunken  
i djup meditation.

• Personlighet: Lugn, 
omtänksam, ödmjuk.

• Motivation: Leva i frid 
med sin familj.

• Sitter vid helgedomen, 
fångad i meditation.

• Förälder till Hoso-Iro, 
partner till Sora-Safa.

Hoso-Iro
• Utseende: Ung vuxen. 

Smal och spänstig. Svart 
hår i knut. Få men tydliga 
tatueringar, pigga ögon, 
hårband. Färgglada kläder.

• Aktivitet: Står passiv 
och frånvarande vid 
en gårdssyssla; tänder 
rökelse i helgedomen.

• Personlighet: Osäker, 
med ett drag av lekfullhet.

• Motivation: Hjälpa f amil
jen; vill även se världen.

• Barn till Firi-Gewa  
och Sora-Safa.

Sora-Safa
• Utseende: Gammal. Lätt 

rundlagd, stark, slokad 
hållning. Silvergrått hår 
i fläta. Rynkigt ansikte, 
tårsprängda ögon. Mön
strade kläder, armband 
och fotledsband med 
tjocka träkulor. 

• Aktivitet: Sitter hop
sjunken och gråter 
tröstlöst; arbetar mekan
iskt och frånvarande  
med gårdssysslor.

• Personlighet: Gästvänlig, 
omsorgsfull, resolut.

• Motivation: Kärleken  
till Firi-Gewa.

• Partner till Firi-Gewa, 
förälder till Hoso-Iro.

Sise-Sabiki
• Utseende: Ung. Kort, 

rak ryggad. Tatuerad i 
ansiktet, vaken blick.  
Stor rishatt, rakat huvud. 
Färgglada pösiga kläder, 
stav med fjädrar  
knutna i änden.

• Aktivitet: Blickar mot 
helgedomen och kliar  
sig i huvudet;  
snokar runt  
i snåren  
kring gården.

• Personlighet:  
Ivrig, pigg,  
glättig.

• Motivation:  
Visa sig  
duglig.

• Gäst på  
Iwakiwa.

Sorgeväsendet
• En liten apliknande skep

nad av kompakt mörker, 
med vitlysande ögon. 

• Dagtid befinner den  
sig i grottan.

• Nattetid kryper den kring 
altaret i helgedomen och 
försöker att ta sig in  
i altaret – alternativt  
klättrar den på Firi-Gewa.

• I strid har det låg risk 
och motstånd 1. Om  
det besegras går det 
 upp i rök, men det åter
kommer nästa natt.

• Som sin handling kan 
väsendet bli nästan osyn
ligt. Rollpersoner får då 
2t på att agera mot det. 
Om sorge väsendet attack
erar någon när det nästan 
är osynligt får denne 1t 
på att försvara sig – men 
det blir då synligt.

• Väsendet är svagt mot 
lugn. Ett slag med vilja,  
med låg risk och mot
stånd 1, kan få det att  
fly tillbaka till sorgerevan.

DEN MYSTISKA MEDITATIONEN
Ingen vet varför Firi-Gewa har mediterat så länge – det hör 
inte alls till vanligheterna. Dessutom verkar hen vara plågad 
av något, vilket oroar familjen ytterligare. De har gjort flera 
försök att väcka hen, men inget har gett någon effekt.

I själva verket rör det sig inte om någon vanlig meditation. 
Firi-Gewa kämpar nämligen mot Sorgen, för att förhindra  
att den sprider sig. Kring gården kan rollpersonerna hitta  
ett antal ledtrådar för att lista ut att så är fallet – se nedan.

Ledtrådar
• Gräset kring helgedomen har vissnat och blivit grått till 

färgen. Helgedomen är också onaturligt matt och grå.
• När rollpersonerna befinner sig i närheten av helgedomen, 

be dem om ett slag med observans eller kanalisering, 
med medelrisk och motstånd 1. Vid lyckad handling 
känner de av en obehaglig, sjuklig puls från helgedomen. 
konsekvensen är att de får de åkomman Nedstämd.

• Gårdens invånare är mycket nedstämda och vemodiga.
• Om rollpersonerna frågar ut Hoso-Iro om konstigheter  

på gården, berättar hen tvehågset att hen har drömt om 
svarta rötter som sprider sig tills de täcker hela gården.

• Om rollpersonerna frågar ut Sora-Safa om konstigheter 
på gården, berättar hen att hen hörde Firi-Gewa mumla 
krypt iskt i sömnen under natten innan medita tionen  
började – det var något om att »stoppa det«. 

• Sise-Sabiki tror att Firi-Gewa har stuckits av en siniro 
(s. 110 i regelboken) och hen känner till ett motgift: en 
blandning av sinirogift och sawaro (s. 115 i regelboken). 
Rollpersonerna kan lista ut att Sise-Sabiki har fel,  
genom en grupphandling med ingen risk och  
motstånd 2. Om Firi-Gewa får motgiftet vaknar  
hen ur sin meditation, men blir förgiftad på riktigt  
– och behöver då ytterligare en dos av motgiftet.

• Då och då står gårdens rayi (s. 108 i regelboken)  
och skäller och morrar oroligt mot helgedomen.

• Om nätterna rör sig ett sorgeväsen kring helgedomen.

Att avbryta meditationen
Firi-Gewa mediterar oerhört djupt. Rollpersonerna kan  
avbryta meditationen på esoterisk väg, genom ett slag 
med kanalisering, med medelrisk och motstånd 2.

Ifall Firi-Gewa väcks börjar marken kring helgedomen  
att spricka – och svarta åderliknande rötter växer upp  
mellan sprickorna. Be spelarna om ett defensivt slag  
med vilja, med medelrisk och motstånd 1; konse 
kvensen är att de får de åkomman Nedstämd.

Firi-Gewa ber då lugnt rollpersonerna att bistå hen  
i en gemensam meditation (se Att stänga revan).


