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Ett äventyr till

BAKGRUND
Ett rasande oväder plågar den lilla bergsbyn Woali.  
Stormvindarna har härjat i över två veckor och regn,  
hagel och snö vräker ned. Byns äldreråd är övertygade  
om att det enda sättet att stilla de rasande natur andarna  
är tända lanternan i templet på berget Managos topp. 

MÖJLIGA KROKAR 
• Rollpersonerna är på väg genom ett bergspass och tvingas 

söka skydd i byn på grund av de våldsamma vindarna.
• Invånare i en grannby har inte hört från Woali på ett tag. 

De hoppas att rollpersonerna kan undersöka saken.
• En rollperson har en släkting i Woali, som hen vill besöka.

WOALI
• Liten by högt uppe bland de taegiska bergen.
• Terrassodlingar och tomma boskapshägn.
• Ett tjugotal murade hus i starka färger,  

med konformade halmtak.
• Mitt i byn står en öppen helgedom med den eviga elden.
• Tyst och stilla, med undantag för vinande vind.
• I byn är det onaturligt milt – barmark, trots snöovädret.
• Byn leds av ett äldreråd, där Paso-Sewa ingår.

Byäldste Paso-Sewa
• Utseende: Åldring. Krumryggad, läderartad hud, senigt 

starka armar. Burrigt vitt hår. Vita buskiga ögonbryn, 
saknar några tänder. Vikt rishatt, sotig röd-grön  
poncho,  slitna säckiga byxor. 

• Aktivitet: Rotar bland hushållets många krukor  
och behållare; ojar sig över en krämpa.

• Personlighet: Lugn, pillemarisk och bekymrad.
• Motivation: Skydda byn och återse sin evakuerade familj. 

TEMPLET
En brant stentrappa leder upp till bergets topp. Högst uppe 
finns en kubisk tempelbyggnad i mörk slät sten, med öppna 
väggar. Templet är tio gånger tio meter bred och lika hög, 
med tjocka fyrkantiga pelare i varje hörn. Konstruktionen  
är tydligt av tianakisk karaktär.

I mitten av templet finns en enorm lanterna i sten,  
med förgrenade raka geometriska inristningar. Den har  
fyra håligheter med varsin infäst stor esoterisk kristall –  
50 centimeter höga och hälften så breda, 40 kilo tunga. 

En av kristallerna har dock fallit ur sin hålighet och  
ligger på golvet. Runt kristallen slingrar sig svarta rot- 
trådar från en stor sorgereva. Trådarna pulserar sakta  
och suger energi ur kristallen. 

Att tända lanternan
För att tända lanternan behöver rollpersonerna sätta tillbaka 
den esoteriska kristallen, fylla lanternan med flambalsam, 
och sedan tända den med den eviga elden. Detta kommer 
även att bränna bort sorgerevan. 

Att tända lanternan medan sorgerevan finns kvar kräver 
ett handlingsslag och en runda per moment nedan –  
alla med medelrisk och motstånd 1. 

1. Ta sig fram till kristallen.
2. Skära loss kristallen från rottrådarnas grepp.
3. Sätta tillbaka kristallen i håligheten.
4. Fylla på lanternan med flambalsam.
5. Tända lanternan med den eviga elden.

Sorgerevan
En kaotisk härva av rottrådar, som hänger som ett svart sår i 
luften i templet. För mer information, se s. 129 i regelboken.

Om någon går in i templet piskar sorgerevan våldsamt med 
sina långa rottrådar. Sorgerevan har medelrisk, motstånd 7  
i strid. Attacker som använder den eviga elden avverkar  
ytter ligare 1 motstånd om de lyckas – men en tänkbar  
konsekvens kan vara att elden slocknar. 

AVSLUTNING
Om lanternan tänds flammar den upp med violett eld och 
en öronbedövande våldsam virvelvind formas runt templet 
– som att all vind i området sugs in till det. Rollpersonerna 
befinner sig dock i virvelvindens öga.

Efter några långa sekunder försvinner virveln upp i skyn 
och allt blir alldeles stilla. Ett lätt snöfall börjar långsamt att 
singla ned. Vindarna har äntligen hittat sin vila. 



INLEDNING
Rollpersonerna anländer till byn mitt under ett rasade snö  -
oväder. En dörr öppnas och Paso-Sewa vinkar in dem i sitt hus. 
Hen bjuder rollpersonerna på härligt värmande te, medan hen 
berättar om de hemska stormarna och vredgade andarna.

Hen tror att bergets andar kan stillas genom att tända lan-
ternan i templet på bergets topp. Det behövs dock ett bränsle 
som kallas för flambalsam och lanternan behöver sedan 
tändas med en flamma från den eviga elden. De arbetsföra 
byborna har tvingats ta barnen och boskapen till varmare 
dalgångar, så det finns ingen i byn som kan tända lanternan. 

Om rollpersonerna lyckas stilla vindarna utlovar byn flera 
stora, vällagrade ostar och ett Särskilt fynd (slumpa fram  
på s. 172–173 i regelboken) som tack.

DEN EVIGA ELDEN
I byns mitt står en liten helgedom byggd i sten, med öppna 
väggar. Inne i helgedomen står ett stort eldfat i sten, i vilket 
det dansar en violett eld. Byborna kallar den för den eviga 
elden. Elden har sedan urminnes tider hållit undan den värsta 
kölden från byn – även mitt i vintern är det behagligt milt.

Elden genereras av en skål i botten av eldfatet. Skålen är 
gjord i mörk lättviktig sten och är omkring tjugo centimeter i 
diameter. Den har små inbäddade esoteriska kristaller, samt 
lysande geometriska mönster. Det är möjligt att avaktivera 
och aktivera elden genom kanalisering, med ingen risk 
och motstånd 1. Skålen är en tianaki-artefakt som för många 
generationer sedan togs från templet uppe på bergets topp.

Lampor eller facklor som tänds med elden brinner också 
violett – och de är betydligt svårare att släcka än vanlig eld.  
De kan dock fortfarande slockna under vandringen upp  
för berget, vid handlingar med hög risk.

FLAMBALSAM 
För att koka flambalsam behöver Paso-Sewa få vaxkakor från 
en tepim-koloni – hen vet att det finns minst en i trakten. 

Lyckas rollpersonerna hämta vaxkakorna kommer hen  
att ägna hela natten åt att koka ihop flambalsam i en enorm 
gryta. Det är färdigt i gryningen och hälls över i lerkrus.  
Krusen är tunga (10 vikt), men de har remmar så att det  
kan bäras på ryggen. Ett krus räcker, men rollpersonerna  
kan välja att bära med sig flera i reserv – men tänk på  
deras maxvikt (s. 30 i regelboken). 

Byborna kommer att kunna framställa flambalsam  
även utan vaxkakorna, men i svagare koncentration.  
Rollpersonerna behöver då minst två krus istället.

Tepim
Tepim är gulgröna, fingerstora, fy r-
vingade insekter. De lever i svärmar 
och bygger jättelika kupor av vegeta-
biliska fetter, bland klippor och i  
grottor. Tepim är mycket defensiva  
och använder sina giftiga käkar  
för att försvara kuporna. 

För att få tag på vaxkakor behöver rollpersonerna först 
hitta en tepim-koloni. Det kan göras som grupphandling 
med observans, händighet eller visdom, med låg risk  
och motstånd 2. Därefter behöver de få ut vaxkakorna  
från kupan. medelrisk, motstånd 3.

DEN VINDLANDE VÄGEN
Den snirkliga tempelstigen följer bergssidorna och växlar 
mellan smala leder, mödosamma klätterstegar, och knotiga 
träbroar över bergssprickor. Längs hela leden sitter snören 
med böneflaggor som piskar i vinden. 

För att ta sig upp till templet på bergets krön behöver 
rollpersonerna ta sig förbi tre strapatser – slumpa fram dem 
genom tabellen till höger. Om rollpersonerna inte klarar av  
en strapats kan de gå tillbaka en bit och försöka hitta en an-
nan väg via en annan strapats. Slå om eventuella dubbletter. 
Vid behov kan du hitta på egna ytterligare strapatser.

För varje strapats slumpar du även  
fram vädret genom tabellen nedan.

1T Väder

1 Underkylt ösregn

2 Hagelstorm

3 Snöstorm

4
Snöblandat  
regn och  
kastvindar

5 Snöyra

6 Stormvindar

1T Strapatser

1

Homkaba. Ett enormt däggdjur med fyra ben och 
lång, kraftig svans. Smidig kropp täckt av tjock gråvit 
päls. Lång hals och avlångt huvud, med ögonen långt 
fram på överkäken. Långa klor och skräck injagande 
rovdjursgaddar. medelrisk, motstånd 5 i strid. 
Slumpa Mötessituation (s. 155 i regelboken). 

2

Sönderfallande led. Den stenlagda gången faller 
undan under rollpersonernas fötter. Det krävs en 
defensiv grupphandling med rörlighet för att 
inte dras med ner, med medelrisk och motstånd 
motsvarande antalet rollpersoner. 

3
Trasig stege. Vid foten av en hög klippvägg ligger en 
murken stege i bitar. Att klättra upp för väggen görs 
genom rörlighet, med låg risk och motstånd 2.

4

Tunnel genom berget. Stigen går genom en  
vackert uthuggen tunnel in i berget. En bit in 
övergår tunneln till en naturlig grotta. Att hitta  
rätt i mörkret väg görs genom observans eller  
visdom, med låg risk och motstånd 2. 

5

Hisskonstruktion. Stigen tar slut vid en bergvägg. 
Där finns en upphöjd hexagonal stenplattform med 
en piedestal bredvid, dekorerade med förgrenade 
geometriska inristningar. Plattformen kan aktiveras 
via piedestalen, genom visdom eller kanalisering, 
med låg risk och motstånd 1. Den börjar då att 
sväva och kan lyfta upp rollpersonerna. Att klättra 
upp görs annars genom rörlighet, med låg risk 
och motstånd 3.

6

Istäckt stig. Stigen är täckt av ett tjockt lager hal 
is. Rollpersonerna riskerar att falla och skada ler-
krusen, eller kana nedför stigen. rörlighet eller 
vilja, med medelrisk och motstånd 1. 


