
Inledning
Edoradol har råkat ut för många olyckor den senaste 
tiden. Våldsamma stormar som söndrat hus och 
hem. Översvämmningar från kraftiga regnoväder, 
invasioner av insekter och nu en svår hetta långt över 
det vanliga. Även spelfigurerna har haft en tuff tid. 
Kanske har de hjälpt till vid stadens olyckor, kanske 
har de precis anlänt, men då bör de få höra om allt 
elände som inträffat. Ifall de befunnit sig på platsen, 
kanske ni kan spela ut delar av olyckorna innan själva 
äventyret inleds. Det kan innebära flera intressanta 
tärningskast och situationer.

Guldstatyetten
En guldstatyett föreställande en djungelapa har dykt 
upp på marknaden i Edoradol. Säljaren berättar att 
guldstayetten sägs ha en tvilling, men att denna inte 
kunnat hittas. Vill spelfigurerna köpa statyetten kan 
de slå Upptäckakast (Yrkesmässigt) för att köpslå eller 
Kunskapskast (Fantastiskt) för att värdera statyetten. 
Säljaren kan berätta att den andra statyetten ska 
finnas i trakten kring Baren-Bar, ett bergsområde i de 
östra delarna av Ariba. Om man skulle kunna hitta 
tvillingstatyetten och sammanför de båda, kommer 
guldapornas hemlighet att avslöjas. Säljaren vet dock 
inte vad detta är, men om spelfigurerna inte köper 
statyetten själva, kan han tänka sig att hyra in dem för 
att hitta dess tvilling. De får även med sig guldapan 
för att den (enligt säljaren) sägs dras till sin tvilling allt 
starkare ju närmre varandra de båda är. 

Resan dit
Det är en lång väg från Edoradol till Baren-Bar. 
Spelfigurerna kan försöka sluta ett avtal (Kunskap eller 
Upptäcka, Skickligt) med den levande floden Va’galas 

(en nivå lägre Svårighetsgrad om de känner Elace 
Oroko, s.28, Ariba) för snabb transport med båt till 
insjön Mayamar, för att därifrån resa genom djungeln 
till bergmassivet. Under resan får de orientera sig 
genom Kunskapskast (Yrkesmässigt). Om de kommer 
vilse kan det leda till intressanta bihistorier. Om ni har 
tillgång till Sagospelet Äventyr 4.0, finns där gott om 
tabeller för händelser i djungeln. 

Djungeln är också skräcködlornas boning, och 
även om några av dem är fredliga så finns det gott 
om farliga bestar som gör sitt bästa för att göra en 
måltid av spelfigurerna. Det går att försöka undvika 
bestarna genom att välja de oländigaste partierna av 
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djungeln att förflytta sig i (det känner spelfigurerna 
till om de lyckas med ett Yrkesmässigt Kunskapskast). 
Skräcködlorna är stora och behöver utrymme för att 
komma till sin rätt. För att undvika att bli upptäckta 
kan spelfigurerna försöka vandra längs vattendrag 
där de inte lämnar doftspår där de går (Upptäcka eller 
Kunskap, Yrkesmässigt), eller maskera sin lukt med 
illaluktande svampar (Kunskap, Skickligt).

Förutom skräcködlor är det gott om kräldjur, kroko-
diler, apor och gorillor, samt förstås en mängd insekter. 
De flesta varelser kan hanteras genom Kunskap eller 
Upptäcka (Yrkesmässigt eller svårare).  Även tidsbestar 
stryker omkring i djunglerna. Dessa beskrivs i 
Sagospelet Äventyr 4.0 samt i Monster i Masona. 
Tidsbestarna dras till magiska energier, så ju närmare 

de kommer bergen, desto större risk har de att stöta 
på tidsbestarna. Tidsbestarna tål inte salt (Kunskap, 
Skickligt) och kan hållas på avstånd med detta enkla 
medel. Känner man inte till det blir det svårare.

Statyettens beteende

Guldstatyetten spelfigurerna har med sig vaknar till liv 
genom att dess ögon börjar lysa svagt rött när bergs-
topparna är inom synhåll över djungeln. Ju närmre de 
tar sig bergen, desto starkare lyser ögonen, och själva 
statyetten pulserar med skälvande stötar. Det hela kan 
upplevas som mycket obehagligt. Den som bär statyetten 
kan också känna en värme stråla ut från guldapan. 
Nu går det också att upptäcka att statyetten är magisk, 
genom att klara ett Skickligt Trolldomskast.



Bergen
När de befinner sig i bergsområdet, kan de följa staty-
ettens pulserande mot en dal (Trolldom, Skickligt 
för att kunna läsa av statyetten korrekt), men för att 
komma dit måste de först bestiga de klippiga och 
snötäckta bergen (Rörelse, Yrkesmässigt eller svårare). 
I bergen finns många faror och hinder spel figurerna 
måste övervinna: laviner (Rörelse eller Kunskap), 
mycket låga tempera turer (krävs rätt utrustning), 
snöleoparder och svårforcerad terräng bestående 
av stup, klyftor (Rörelse Yrkesmässigt eller svårare) 
och förrädiska glaciärer där marken man går på inte 
alltid bär (Skickligt Upptäckakast eller Yrkesmässigt 
Kunskapskast). I glaciärernas inre finns långa tunnlar 
urgröpta av smältvatten, stora isgrottor och — om 
spelfigurerna har otur — kanske också en isdrake.

Orkistar-Rish
I dalen finns det byar där orcher har sin boning. De 
är inte nödvändigtvis fientligt inställda, men de är 
försiktigt avvaktande om det kommer in främlingar 
på deras territorium. Upptäcker de att spelfigurerna 
har guldapan med sig, reagerar de dock med ilska. 
Guldstatyetterna har stulits av dem en gång för länge 
sedan, och de har sökt vida omkring efter de båda. 
En förbannelse hindrar dem från att beträda sina 
förfäders uråldriga, underjordiska boningar. Orcherna 

i området lever numera i små byar runt om i dalen, 
men de längtar tillbaka till sina förfäders hem.

I byn Orkistar-Rish finns vaktposter (1), en trollkvinna 
(2) som eventuellt kan hjälpa spelfigurerna (Upptäcka, 
Skickligt för att övertala henne), en smed (3) som kan 
hjälpa dem laga trasig utrustning eller sälja vapen och 
rustningar, en vägvisare (4) som kanske kan övertalas 
att visa dem vägen, en handelsbod (5), ett värdshus (6) 
som drivs av en dvärg, en handelsbod och andra saker 
av vikt. Handelsboden kan acceptera spelfigurernas 
mynt, men de mynten används inte av orcherna som 
har sin egen myntfot, så alla föremål kostar 1,5 gånger 
så mycket som i reglernas utrustningstabeller.

Not: Alla orcherna är tvåspråkiga, de pratar både 
sitt eget språk kororo samt sarosi, det officiella 
språket i Ariba. De kan eventuellt via missnöje med 
att spelfigurerna inte kan kororo. ”Vi har lärt oss 
ert språk för hundratals år sedan, men ni har aldrig 
bekymrat er över vårt.” Skulle spelfigurerna behärska 
kororo blir orcherna väldigt imponerade.

Fakta: Förbannelsen

När guldaporna skapades en gång för längesedan, 
lades en beskyddande trollformel över dem. 
Denna skulle hindra ondska och olycka att drabba 
platsen där de förvarades. När en delegation från 
människornas städer vid kusten besökte orchernas 
rike, stals den ena guldapan. Efter stölden, 
drabbades orchernas rike av allehanda olyckor. 
Tunnlar rasade in, dödskäftar kom upp från djupen 
och sjukdomar drabbade folket. Orcherna övergav 
till slut det underjordiska riket, och sedan dess har 
det legat öde.  Detta är nu flera hundra år sedan.

Porten till underjorden
Orcherna kan visa spelfigurerna till portarna ned till 
underjorden, men de kommer inte att följa med ned i 
dess domäner.

Porten är låst, och inte öppnad sedan orchernas 
förfäder lämnade riket åt dess öde. För att öppna 
portarna krävs ett Skickligt Rörelsekast. Går det inte 
kan spelfigurerna använda Upptäcka för att se om de 



kan hitta någon annan väg in, eller någon svaghet på 
porten. Kanske den är så gammal och gångjärnen så 
sönderrostade att den går att slå in? Eller också kan 
spelfigurerna hitta ett gammalt ventilationsschakt, för 
att försöka klättra in den vägen.

Underjorden
Väl nere i underjorden råder kylan, ett kompakt 
mörker och en onaturlig tystnad. Riket är dock inte 
helt öde. Där finns dödskäftar, spöken, vakande 
stenstatyer som vaknar till liv när någon kommer i 
närheten och andra olycksbringande varelser som kan 
bli nyfikna på nykomlingarna.

Om spelfigurerna inte har facklor med sig kommer 
de att få en mycket svår resa genom mörkret. Om du 
vill kan du låta dem hitta en eller flera oljelyktor så att 
de lättare kan orientera sig (eller snällt påpeka detta 
genom en av orcherna i byn innan de ger sig av, ifall de 
inte tänker på detta själv).

Statyetten börjar bli allt varmare att röra vid när de 
tar sig ned i underjorden. De röda ögonen lyser allt 

starkare och pulserandet hörs nu även som hjärtslag, 
vilket gör det svårt att röra sig obemärkt.

Orchernas gamla underjordsrike består av en mängd 
svindlande gångar och grottor. Här och var finns 
gruvgångar, somliga vattenfyllda och några inrasade. 
Att förflytta sig i underjorden är på sina ställen riktigt 
svårt, det är instabila tunnlar som hotar ge efter, 
märkliga varelser och monster (se Monster i Masona 
och Ariba, S. 34 och framåt).

Förslag på förvecklingar:

• Dödskäftar spärrar vägen och de är dessutom 
utsvultna! Spelfigurerna kan försöka lura dem 
(Upptäcka, Yrkesmässigt), smyga förbi dem 
(Rörelse, Skickligt) eller i sista hand slåss (Rörelse). 

• Tunneln rasar in. Antingen blir spelfigurerna 
instängda och kan inte återvända. De måste 
därför hitta en annan väg ut. Eller också tar de 
sig inte vidare och måste hitta en annan väg ned i 
underjordens djup.

Apdrottningen Kisok
När spelfigurerna når skattkammaren där den 
andra Guldapan finns, kommer båda guldaporna att 
glödande skälva och vibrera, och dras samman tills 
de båda statyetterna fogas samman till en. I ett stort 
rökmoln förenas de båda, varpå en varelse kan ses 
röra sig i röken. Det visar sig att det är den gamle 
apdrottningen Kisok. Hon vet inte var hon är eller 
hur hon hamnat där. Hon kan berätta att hon en 
gång fängslades av en grupp orcher som plundrade 
apofolkens gruvor på Baren-Bars norr sida. Hon 
fördes till deras fånghålor, och utsattes sedan för en 
underlig ritual av orchernas magiker. Kisok kan själv 
lite magi och hon försökte skydda sig genom att uttala 
förbannelser över orchernas underjordiska domäner. 
Det är det sista hon minns.

Spelfigurerna bör kunna lista ut att allt inte är som 
det initialt verkade. Båda guldaporna är försvunna. 
Orcherna bör kunna ta sitt rike i besittning igen. 
Olyckorna som drabbat Edoradol är över. Kanske kan 
spelfigurerna mäkla fred mellan orcherna och Kisok? 
De nu levande orcherna är trots allt oskyldiga till 
illdådet som drabbat henne.


