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I Mogwaris djupa djungler lever en mycket stor och aggressiv fågelart, kallad
oswa. De kan både springa snabbt och slåss våldsamt – på fötterna sitter långa
klor, skarpa som vulkanglas. Efter vintern är det häckningstid och oswa
lägger sina ägg. Äggen är enorma och de smakar fantastiskt gott enligt de
som har fått möjlighet att smaka denna läckerhet. Lokala bybor och inresta
vindsjälar ger sig därför ut på en årlig äggjakt i den farofyllda djungeln.

MÖJLIGA KROKAR

• Rollpersonerna befinner sig i närheten
av byn Yarayala, lagom när äggletandet
drar igång. Att delta i denna farliga aktivitet
kan ge dem både ära och en utsökt måltid.
• En finsmakare vill gärna ha oswa-ägg
– och erbjuder 10 yina per ägg.

DJUNGELNS DELIKATESS

• En person går triumferande med ett oswaägg högt över huvudet. Hen snubblar och
ägget går i kras. Personen behöver kvickt
hjälp med att få tag på ett nytt ägg.
• Någon på ett tehus beskriver hur utsökta
oswa-ägg är – kanske blir rollpersonerna
själva sugna på att prova?
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YARAYALA

Yarayala – »Trädhemmet« – är ett samhälle i
utkanten av djungeln i nordvästra Mogwari.
Det befolkas av en waelstam som eftersträvar
att leva i harmonisk tillvaro med såväl
naturen som med andra folk.
Samhället består av runda trähyddor som
är konstruerade högt uppe runt stammarna
på tjocka träd. Hängbroar löper mellan
byggnaderna; rep och stegar leder ned till
marken. Den som inte aktivt letar efter
det skulle mycket väl kunna vandra under
samhället utan att märka det.
Invånarna bedriver handel med yeoner
och delar även med sig av nyheter om vad
som pågår i djungeln. På senare tid har allt
fler av de yngre invånarna knutit starka
band med yeoner – somliga har till och med
lämnat Yarayala för att slå sig ned i Yeon.
Detta har skapat en schism inom stammen,
mellan de äldre som värnar om stammens
sammanhållning och de unga som är nyfikna
på en annorlunda tillvaro utanför djungeln.

OSWA

Oswa är en enorm tvåbent fågel som kan bli
över två meter lång och väga mer än hundra
kilo. Den har lång hals och ett förhållandevis
litet huvud, med en smal spetsig näbb och
en hård huvudkam.
Benen är långa, med kraftiga fötter och
vassa klor – ena tån har en särskilt stor och
uppfällbar klo. Oswan saknar flygförmåga,
men har mycket praktfulla stjärtfjädrar:
de är färgstarka, långa och kan resas upp
och bredas ut som en solfjäder.
Fåglarna lever i djungeln, där de huvud
sakligen äter frukt och stora insekter. Det
händer dock att de ger sig på byten i form av
små däggdjur, ormar och fåglar. De är väldigt
aggressiva och försvarar sina revir med näbbar
och klor. Oswans ägg är sfäriska, grällt gula
och över tjugo centimeter i diameter – och
de är kända som en riktig delikatess.
Att strida mot en oswa görs med medel
risk och motstånd 2.
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ANDRA ÄGGLETARE
Rollpersonerna är inte ensamma om
att leta ägg i närheten av Yarayala.

• Yorin-Iros gäng. En grupp råbarkade
vindsjälar som har fått i uppdrag att fånga
in levande oswa. Deras uppdragsgivare vill
försöka föda upp oswa i fångenskap – och på
så sätt komma åt ägg betydligt smidigare.
Vindsjälarna är utöver sina spjut utrustade
med nät, rep och snaror. De har tagit ett
område i besittning åt sig själva – alla som
kommer i närheten får bryska order om
att ge sig av. Deras aktiviteter är nämligen
hemliga, för att ingen annan ska få idén att
fånga in och föda upp oswa.
• Ynglingarna. Fem ynglingar i tidiga tonåren,
vilka leds av den sturske Walo-Hina. De är ute
på sin första egna jakt utan vuxna – och har
dålig koll på hur man gör. Med förställt djupa
röster drar de rövarhistorier om de dåd de har
utfört och om hur stora byten de fällt. Kaxigt
frågar de andra vilka bedrifter de har utfört
– sedan ljuger de kvickt (och uppenbart) ihop
att de själva har överträffat dessa på något
sätt. Om de får ordentligt mothugg viker
de sig dock snabbt.
• Ytterligare äggletare. Ifall rollperson
erna tidigare har stött på en annan grupp
vindsjälar, inkludera dem gärna som
konkurrerande äggletare.

PIMO

Pimo är en liten gnagare med yvig päls.
Kroppen blir omkring trettio centimeter lång
– exklusive svans – och djuret väger normalt
bara något kilo. De har relativt stora huvuden
med stora ögon, stora öron och en liten kluven
nos med morrhår. Deras framben är kortare
än bakbenen och deras svansar är långa och
smala, med en burrig boll i änden.
Oftast hoppar pimo fram på bakbenen,
men ibland går de även på alla fyra. Deras
läten utgörs av kurranden och pip. När
ungarna är små blir de burna i en pung
på föräldrarnas mage.
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1T

1

Olycklig orientering. Efter en stund upptäcker rollpersonerna att de har gått i en cirkel.

2

Ett monsunregn drar fram genom djungeln. Rollpersonerna tvingas söka skydd
och vänta ut det värsta ovädret.

3–4

Rollpersonerna har otur. De lyckas helt enkelt inte hitta något oswa-bo
under det här försöket.

5

Rollpersonerna hittar ett övergivet oswa-bo. Det innehåller bara skärvor
från ett trasigt ägg.

6

Ynglingarna för oväsen och skrämmer bort alla djur i närheten. De har slagit läger
under en gigantisk bladväxt. De pratar och skrattar – och deras lägereld ryker
och bolmar så att den syns på långt håll.

1T

Konsekvens vid äggletande

1

Rollpersonerna träffar på 1t bokoro (s. 104 i Vindsjäls regelbok).

2

En strövande oswa ser rollpersonerna. Den försöker att skrämma bort dem med
ett skri och en aggressiv dans – den hoppar, viftar med sina vingar och gör utfall.

3

En slumpad rollperson håller på att trampa i en snara. Hen får slå ett defensivt
handlingsslag för observans, med medelrisk och motstånd 1. Misslyckas
handlingen snöras foten in av ett rep – och det klapprar i ett vindspel en bit bort.
Sedan kommer Yorin-Iros gäng genom skogen, med glada tillrop och nät i högsta
hugg. Frustrationen är stor när de ser att det inte är en oswa de har fångat in.

4

En siniro (s. 110 i Vindsjäls regelbok) kryper på en slumpad rollperson.

5

Vägen fram försvåras av en bred flod.

6

Rollpersonerna hamnar mitt i Yorin-Iros jakt. Hen och hens gäng har
omringat en uppjagad och våldsam oswa.

1T

4

Anledning till misslyckat äggletande

Extra effekt vid äggletande

1

Vädret är strålande. Solen lyser trolskt genom bladverket och djungellandskapet
är hänförande vackert. Dessutom är temperaturen behagligt mild.

2

Rollpersonerna träffar på 1t pimo (se till vänster). De skuttar fram genom djungeln
och tittar nyfiket på rollpersonerna, men är väldigt skygga och gömmer sig bland
undervegetationen om de känner sig hotade.

3

Rollpersonerna hittar ett moyo-bo. Boet är fyllt av söt nektarmassa – också det en
agweonsk delikatess. För mer information, se s. 108 i Vindsjäls regelbok.

4

Rollpersonerna hittar ett obevakat rede med ett ägg i. Det går det att se en oswa som
står och dricker ur en tjärn en bit bort.

5

Rollpersonerna hittar en övergiven korg. Ingen syns i närheten. Korgen innehåller
ett oswa-ägg – tryggt emballerat. (Korgen tillhör ynglingarna, som övergav den
när de tvingades fly undan en ilsken oswa.)

6

Rollpersonerna hittar ett obevakat rede med 1t/2 ägg i. Det finns inte någon
oswa så långt ögat kan nå.
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ÄGGJAKTEN

För att hitta oswa-ägg behöver rollpersonerna
bege sig ut i djungeln. Att leta efter ägg är
en grupphandling, där rollpersonerna
kan använda händighet, observans eller
visdom – med låg risk och motstånd 3.
Lyckad handling innebär att rollpersonerna
hittar ett oswa-bo med ett ägg, med 1t/2 oswa
som vaktar det. Vid misslyckad handling,
konsekvens eller extra effekt slår
spelledaren på aktuell tabell nedan.

RESAN TILLBAKA

För att ta sig tillbaka till byn krävs en grupp
handling, där rollpersonerna kan använda
händighet, observans eller visdom –
med låg risk och motstånd 2.
Lyckad handling innebär att rollpersonerna
tar sig tillbaka. En lämplig konsekvens kan
vara att ägget skadas och får en spricka –
alternativt kan spelledaren slå på tabellen för
Konsekvens vid äggletande och se om resultatet
passar. Vid extra effekt slår spelledaren på
tabellen för Extra effekt vid vid äggletande.

Oavsett handlingens resultat slår spel
ledaren på tabellen för Händelse på tillbakavägen. Om handlingen misslyckades kan
spelledaren slå på tabellen även vid
nästa försök att ta sig tillbaka.

Att frakta ägg

De stora äggen är ömtåliga. Den som bär ett
ägg får -1t på samtliga handlingar som kan
äventyra ägget. Om ägget packas in på ett
lämpligt skyddat sätt får rollpersonen ingen
modifikation. En lämplig konsekvens på
handlingar kan vara att ägget får en spricka;
händer det igen går ägget sönder.

AVSLUTNING

Det här äventyret har inget tydligt slut –
det är helt enkelt över när rollpersonerna
känner sig nöjda. Kanske slutar det med att
rollpersonerna firar med ett äggkalas; kanske
får de fly med svansen mellan benen och med
ursinniga oswa hack i häl; eller kanske avbryts
äggletandet av att rollpersonerna hittar en
uråldrig tianaki-ruin i djungeln.

1T Händelse på tillbakavägen

1

Rollpersonerna träffar på Yorin-Iro och hens gäng. De konfronterar rollpersonerna
utanför Yarayala och kräver en vägbeskrivning till boet där ägget hittades – de tänker
försöka att fånga in föräldrarna.

2

Rollpersonerna träffar på den grupp som de har gjort sig mest ovänner med. De
konfronterar rollpersonerna utanför Yarayala. Gruppen vill ha rollpersonernas ägg –
beroende på grupp försöker de att hota rollpersonerna, köpslå eller lägga sig i bakhåll.

3

Ett skri hörs bakom rollpersonerna, medan de fortfarande är inne i djungeln.
1t/3 oswa jagar efter rollpersonerna som bär ägg.

4

Ynglingarna ropar på hjälp en bit bort, medan rollpersonerna fortfarande är inne
i djungeln. De har ett ägg nedpackat i en korg, men två oswa har trängt in dem
mot en bergvägg, utan några möjligheter att fly.

5

Två oswa slåss med varandra, medan rollpersonerna fortfarande är inne i djungeln.
Antagligen har den ena kommit in på den andras revir. De skränar högljutt och blod
stänker från de stora klorna när de river genom varandras fjäderdräkter.

6

Rollpersonerna träffar på den urgamla jägaren Garo-Go, utanför Yarayala. Hen vädjar om
att få deras fångst. Själv är hen för gammal för att ge sig ut i djungeln, men folk förväntar sig
fortfarande storverk från hen. Ett oswa-ägg skulle hjälpa hen att behålla sitt anseende.
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