
De skeppsbrutna vid världens ände 

Hur scenariot är tänkt att spelas 

De skeppsbrutna vid världens ände är inte tänkt att upplevas som en tågresa där spelarna ser 

sina karaktärer resa igenom en mängd spännande miljöer och händelser, likt en tågresa på ett 

spår med få eller inga växlar. En bättre analogi är begreppet fisktank (från www.rollspel.nu) som 

avser en specifik avgränsad plats med intressanta platser och kontraherande fraktioner, där 

spelarna fritt kan “simma runt”. Förutom inledningsscenen är det alltså fritt fram när det gäller 

ordning på scenerna. Uppmuntra en känsla av frihet och låt nya egna scener uppstå! 

Det är även tänkt så att spelarna själva skall få avgöra vem de tycker om och vem de ogillar. 

Här är det fritt fram att göra för dig som sl att göra dina karaktärer så sympatiska eller 

osympatiska du känner för. Ingen av de två fraktionerna långöronen och kortöronen är onda 

eller goda. Därför är det tänkt att om spelarna uppfattar det som så skall du gärna slänga in 

någon av modereringsscenerna, som är tänkta att moderera spelarnas känslor eller snarare 

problematisera förutfattade meningar. Överdriv dock inte detta! Om spelarna/karaktärerna håller 

fast vid att det ena gänget är skurkar låt dem vara det. På samma sätt: om gruppen kämpar för 

att lämna ön till varje pris bör scenariot sluta med just det. Annars kan det mycket väl sluta med 

apokalyps, krig, ömsesidig förstörelse, ingifte mellan karaktärer och slps eller en varm fred 

mellan lång- och kortöron. Bejaka spelarnas intressen! 

 

Eftersom scenariots struktur är tänkt att vara sådan, behöver alla scener vi beskrivit inte vara 

med - långt ifrån. Dramat på Påskön blir vad du och spelarna gör det till, utifrån premissen vi 

scenarioskribenter har satt upp. Ansträng dig inte i onödan för att få till en specifik scen - den 

behövs inte. Du kan lika gärna ersätta den med någon liknande händelse på en för 

rollpersonernas sammanhang mer logisk plats,  

Info om Rapa Nui 

Påsköns kust är av den mer otillgängliga sorten. Större delen av kusten täcks av ca tio till femtio 

meter höga svarta vassa basaltklippor. Till skillnad från de flesta polynesiska öar omges den 

inte av ett korallrev, vilket gör fisket och skaldjurfångsterna magra. Ön är ganska platt, med 

undantag för de gamla utslocknade vulkanerna som finns utspridda över ön. Dessa är närmast 

cirkelrunda och innehåller i flera fall små sötvattenssjöar, vilka är öns enda källor till sötvatten. 

Vattenbristen kompenseras till stor del av sockerrörsjuice. Det finns överhuvudtaget inte så 

mycket mat på ön. Svält råder inte, men påpeka gärna ofta vid karaktärsbeskrivningar att 

människor ser smala ut och att portionerna är små. Detta är något som kan ge upphov till dåligt 

samvete när rollpersonerna bjuds på festmåltider, särskilt om det är av de fattigare kortöronen. 

En gång i tiden har en art av palmer, större än någon annan i världen, växt på ön. Nu är nästan 

alla träd slut (se scenen Den sista palmen). Vegetationen är sparsam och låg, tänk mindre 

buskage och snår. Svarta stenar ligger utspridda över fälten där mat odlas. Det är kargt och 

färgerna går i svart och grågrönt. 



På dagen är det varmt, men inte kvalmigt tungt varmt som i tropikerna. Man dör inte av att 

simma i vattnet, men man hoppar inte ner i det om man slipper. Notera att ingen har någon typ 

av skor. 

Varken långöron eller kortöron anser att kortöronen är slavar till långöronen, även om 

rollpersonerna kan uppfatta det som så, då kortöronen inte är tatuerade. De uppfattar sig 

snarare som olika kast, men ett långöra tvekar inte att befalla över ett kortöra eller tala i 

nedlåtande ton till dem. Kortöronen är också vana att ta enkla typer av befallningar av typen: 

flytta på dig, ta hit den, gå härifrån.  

Demografin på ön är sådan att det går någonstans mellan två och tre kortöron för varje långöra. 

Att kortöronen inte reser sig förklaras med sådant som att de är vana vid att vara andra 

klassens medborgare och att de är tärda efter hårt arbete i stenbrottet och på fälten samt att de 

bland långöronen finns en hel del krigare/vakter med vapen, något som inte finns bland 

kortöronen. Dessa får hålla till godo med hackor, spadar och dylikt. 

Även om så inte är fallet rent historiskt, så är scenariots premiss att långöronens högmod och 

Moai-besatthet gjort slut på Rapa Nui‟s alla träd. Trädbristen som långsamt vuxit på dem har 

börjat avspegla sig i en stagnation i matproduktion och ön går mot en ekologisk katastrof. 

Matbristen, och kanske främst, den ojämna fördelningen av mat riskerar att välta det lilla 

samhället över ända. Inbördeskriget ligger i luften. 

I det nuvarande samhället är majoriteten av långöronen sysselsatta med pseudoarbeten som 

strängt talat inte behövs för överlevnaden på ön. Detta är ytterligare ett av skälen till matbristen. 

De är t.ex. Moai-konstnärer, soldater/vakter, bärstolsbärare, mystiker, kockar, underhållare, 

stenhuggar-”slavdrivare” m.m. Kortöronen å sin sida är mussel- och krabbdykare, bönder, 

stenhuggare eller fiskare. 

Angående fiskarna bör tilläggas att det inte bara är så att fisket är magert, utan även så att 

deras båtar är simpla hopbundna vasstycken, på inga vis sjövärdiga och för knappt en person. 

Om rollpersonerna frågar efter båtar på ön eller någon som kan hjälpa till med Makos 

reparation, är det dessa båtar de får se. Förtroendet de bör känna för människorna som bygger 

och använder dessa “båtar” bör vara noll. För ytterligare effekt kan de framställas som komiskt 

inkompetenta där de plaskar runt. 

Här och var längs kusten på ön finns jättelika stenstatyer, Moai. De varierar i storlek, men de 

flesta är i storleksordningen 5-6 meter, även om det finns Moai allt mellan 2,5 och 10 meter. 

Dessa står oftast i grupper om några stycken och tittar alltid inåt mot ön, med märkliga blickar. 

Rollpersonerna har aldrig sett något liknande eller överhuvudtaget något byggt av människor 

som är så stort, vilket givetvis bör påpekas. Invånarna på ön ser Moai som självklara och pratar 

inte om dem om inte rollpersonerna frågar. Invånarna menar att mäktiga aku aku vilar i Moai 

och att det är dessa som ger långöronen deras makt., genom att vaka över långöronens 

mäktiga klaners nedärvda landområden. Detta med makten är något som det gärna kan dröja 

lite innan spelarna får reda på, så att det dramatiska i att välta en Moai inte sker för tidigt.  

 

 

 

 

 

 



Gudar och andar 
 

Påskön  

Några viktiga väsen i Påsköbornas mytologi är:  

- Makemake är skapargud och fruktbarhetsgud, och den överlägset viktigaste gudomen för 

folket på ön.  

- Hotu Matuʻa är en legendarisk hjälte som var den förste som befolkade Påskön. Han kom från 

det mytiska landet Hiva (där Långöronen sägs ha sitt ursprung).  

 

Tuamotu 

De viktigaste gudarna där rollpersonerna kommer från är fyra bröder:  

- Ta´aroa, havets och fiskets gud, även världens skapare. 

- Tāne, gud över skogar, fåglar och hantverk 

- Tū, en uråldrig krigsgud, aggressiv och fruktad 

- Ro´o, jordbruks- och vädergud 

Samt: 

- „Oro, en krigs- och konstgud som är Ta´aroas son med mångudinnan Hina.  

En annan viktig figur är forntidshjälten Māui, som bland annat ska ha grundat Tuamotu-rikena 

och vara Hiriwas ätts anfader.  

 

 

Reaktioner på rollpersonerna 
Frågor om rollpersonernas öron och huruvida de är kortöron eller långöron är något samtliga 

öns invånare är intresserade av och gärna frågar rollpersonerna om. Det spelar också roll för 

scenariot i stort  

 

Nua 

Då Arioi-kulten och dess gud „Oro är okänd på Rapa Nui är öns invånare nyfikna på Nua, men 

också lite skrämda av hennes tatueringars underliga mönster och symboler (särskilt den på 

hennes fotled). Får de veta att hon ibland drömmer sanndrömmar kommer de att tänka på 

dramat med Hine (se scenerna „Kahos syster‟ och „De vita jungfrurnas grotta‟), och stämningen 

blir genast mer obekväm och spänd. Ryktena om Hines olycksbådande sanndrömmar har gått 

ön runt flera gånger om vid det här laget, och många av Långöronen kommer nu bli 

misstänksamma mot Nua, kanske rentav elaka, medan mer sansade individer (såsom kung 

Maurata) kommer vilja utröna exakt vad hon drömmer om, och vad det innebär för dem. Se 

också scenen „Nuas dröm‟; får folk reda på innehållet i den kan Nua plötsligt bli lika 

kontroversiell som Hine.  

 

Kaho 

Kahos otatuerade ansikte i kombination med att det är uppenbart att han är krigare gör att han 

kan få en del gliringar; vad är fel på honom? Är han en man eller en mes? En del kan komma 

att akta sig för att provocera honom för mycket eftersom de inser att han är blodtörstig, men de 

mäktigaste av öns krigare kommer inte tveka att sätta spolingen på plats om tillfälle uppenbarar 

sig, se till exempel scenen „Utmaningen‟.  



 

Hiriwa 

Att det är Hiriwa som har högst status och är den kungliga i sällskapet går ingen förbi. Kung 

Maurata tilltalar inledningsvis bara henne, och överhuvudtaget har folk en mycket stor respekt 

för henne. Hon kommer därför också vara föremål för intensiv uppmärksamhet, i synnerhet när 

intrigörer som Ngara väl insett att hon är svagare än hon verkar. Både Långöronen och 

Kortöronen vill ha henne på sin sida, men Långöronen kommer vara betydligt mer påflugna i 

sina försök att få detta till stånd, till exempel genom ett eventuellt erbjudande om giftermål med 

Jotefa (se SLP:er). Om det visar sig att rollpersonernas lojalitet till endera fraktionen står och 

faller med Hiriwa, och Kortöronens uppror verkar nära förestående, kommer Maurata och/eller 

Ngara rentav försöka utpressa Hiriwa att bli Jotefas brud, t.ex. genom att hota att bränna upp 

Mako, döda någon Hiriwa håller av, eller låta onda aku aku hemsöka Nuas drömmar i evighet. 

 

Fautave 

Fautaves stora kroppshydda och ärrade ansikte gör honom skrämmande och detta och hans 

råa sätt gör att han inte riktigt smälter in bland de finlemmade och “civiliserade” långöronen. 

Samtidigt kommer han vara välkommen vad Maurata anbelangar, eftersom Maurata är mån om 

att få fler krigare på sin sida mot Kortöronen. Långöronens krigare och klanhövdingar kommer 

inte vara lika förtjusta, dock, och Fautave kan råka ut för allt från ärliga utmaningar till direkt 

mobbing, i synnerhet om Hiriwa inte tar honom i försvar. En som ända från början kommer 

smöra lite för Fautave är dock Ngara, som behöver just Fautave och hans kunskaper för att 

kunna lämna ön - alla andra av rollpersonerna är möjliga att undvara, och Ngara skulle inte 

tveka att få dem dödade om de kom i vägen för hans planer, men Fautave måste leva, och 

Ngara kommer se till att så sker.  

 

Tehei 

Att Tehei inte är tatuerad förbryllar öns invånare, de vet inte var de ska placera honom varken 

kosmologiskt eller hierarkiskt. Vilka gudar och andar följer han? Är han Långöra eller Kortöra? 

Krigare eller slav?  Teheis villighet att berätta om saker och ting fjärran deras horisont gör 

många nyfikna, för att inte säga fascinerade, och så fort han talar kommer de flesta förstå att 

han är en vis man värd respekt. En hel del kommer dock likfullt våga trotsa eller ifrågasätta 

honom, även Kortöronen - i synnerhet de mest upproriska såsom Kao (se SLP:er), som är 

notoriskt misstänksamma mot alla som de upplever går Långöronens ärenden. Maurata 

kommer vara tveksam till Tehei trots att han är Hiriwas rådgivare - dels för att Tehei saknar 

tatueringar etc., men dels helt enkelt för att Tehei mycket väl kan komma att stå i vägen för 

Mauratas egna planer angående rollpersonerna. Om Tehei spelar med i Mauratas spel kommer 

kungen dock omedelbart ty sig till honom, till Ngaras förtret - Ngara inser direkt att Tehei kan bli 

ett hot inte bara mot hans egen position på ön, utan också mot hans planer på att lämna den. 

Kunskap är makt, och det inser till fullo bara två individer på Rapa Nui - Ngara och Tehei.  

 

 

 

 



Solar System 

Solar System är regelsystemet som fick oss att gilla att rulla tärningar igen. Om du (likt oss) är 

en sådan SL som på konventscenarier skiter i regelsystem och kör friform: Läs detta och ge det 

en chans. Vår uppfattning är att scenariot blir väsentligt bättre, om det spelas i Solar System. 

Solar System är ett narrativistiskt rollspel, vilket betyder att det handlar om att berätta en 

historia, snarare än att simulera verkligheten. Det finns inga slag (eller färdigheter) för att utföra 

svåra saker, tillverka objekt eller dylikt. Istället handlar alla slag om konflikter, såväl inom 

gruppen som mellan spelare och slp. 

Bli inte avskrämd av textmassan nedan! Reglerna kommer att förklaras ytterligare på 

spelledarsamlingen på GothCon. 

 

Konflikt 

En konflikt inträder vid det ögonblick då två personer har motstridiga mål. Det som då händer är 

att de två spelarna eller spelaren och spelledaren anger vad som är deras intresse, deras mål. 

Några exempel: jag vill få person X i säng; jag vill misshandla Y. Konflikter sker endast då 

motparten inte accepterar det som händer. Om rollpersonen/slpn X i exemplet ovan också är 

helt med på att rulla runt i sänghalmen eller om Y ovan anser sig förtjäna stryk, så blir det ingen 

konflikt, utan spelarna är fria att berätta vidare vad som händer. 

Om det blir en konflikt, väljer de två aktörerna vilka förmågor som skall användas. I det första 

exemplet, kan det vara aktuellt att den aktiva parten slår mot Förföra och den passive mot en av 

de tre passiva förmågorna. I det andra exemplet är det rimligt att båda parter är aktiva och båda 

slår mot Slagsmål eller dylikt. 

Ett slag går till så att tre tärningar slås. Tärningarna som används är så kallade Fudge-dice, 

men vanliga sexsidiga går också bra. Om vanliga sexsidiga används, så räkna 1-2 som minus, 

3-4 som blankt och 5-6 som plus. Plus ökar värdet med ett och minus minskar med ett. Det kan 

aldrig bli mindre än noll. Givet tärningsutfallet plus, plus och minus, så lägger man till 1 till vad 

man nu har som värde i sin förmåga. Den som får mest vinner konflikten och spelare och 

spelledare berättar nu vidare, med premissen att det blev som den vinnande satte som mål. 

MEN, om någon part inte är nöjd med resultatet kan denne använda en av dess pölpoäng (från 

associerad pöl, i Slagsmål (V), alltså Vigör), för att få chans att förbättra sitt resultat. Ponera att 

spelaren hade 1 i Slagsmål och slog +,+,- och således fick 2. Motståndaren fick 3. Spelaren slår 

nu ytterligare en tärning (en bonustärning) och får blankt (“_”). Då endast tre av tärningarna 

gäller, väljs de tre bästa som nu är +,+,_, vilket ger 3. De är nu uppe i samma värde. Om detta 

sker bestämmer spelledaren något tredje fall som händer, som varken uppfyller den ena eller 

den andra partens önskemål (detta kan vara lite svårt, men försök!).  

Motparten kan i det här fallet också använda en pölpoäng. Notera att man endast får använda 

en pölpoäng om man inte har en hemlighet som säger annorlunda (se t.ex. Kahos hemlighet 

“hemlig stridsträning på Puka Puka”). Om en spelare inte är nöjd med resultatet av en konflikt 

kan man gå till Utökad konflikt (se nedan) 

 

 

 

 

 



Supportslag 

Om en person inte är den aktiva parten i en konflikt, men försöker hjälpa ena sidan, slås ett 

supportslag. Detta fungerar så att personen slår för sin förmåga (måste vara en aktiv förmåga) 

och resultatet är antalet bonus tärningar som den stödda parten får. Detta slag kan naturligtvis 

pölpoäng användas för att förbättra. Notera att det inte finns någon begränsning på antalet 

bonustärningar, men att det bara är de tre bästa tärningarna som räknas.  

 

Utökad konflikt 

En utökad konflikt kan bara initieras av rollpersonerna. Det skall alltid vara valfritt, vilket gör att 

du som spelledare inte bör sätta en slps mål i en konflikt som “slpn vill döda dig”. Detta innebär 

nämligen att om slpn vinner, så måste spelaren gå in i utökad konflikt.  

När utökad konflikt sker kommer skada att utövas. Den kan vara i form av fysisk skada eller 

mental, men begränsar personen. De båda involverade slår nu igen, men skillnaden i värde blir 

en skada. Om ena parten får 1 och andra 3 blir det alltså en skada som markeras vid tvåan i 

skadedelen av rollformuläret. Skador markeras alltid med en bokstav som representerar typen 

av konflikt (V,K eller F).  

Skador 1-3 gör att nästa slag som personen slår har en strafftärning. Om personen också har 

bonustärningar tar strafftärningar ut bonustärningar på 1-1-basis. En strafftärning fungerar så att 

personen slår en tärning utöver de tre vanliga, men väljer de tre sämsta tärningarna. Om man 

har två strafftärningar slår man två tärningar extra och väljer de två sämsta o.s.v. 

Skador 4-6 är värre och ger en permanent strafftärning tills skadan är läkt. Dessutom är det så 

att om en rad är tagen, t.ex. om man har en skada på 3 och tar ytterligare en skada på tre, så 

blir den nya skadan istället en fyra. 

Den utökade konflikten fortsätter till någon part ger sig eller blir utslagen, vilket man blir om man 

tar en skada av nivå 6.  

 

Förmågor  

Förmågorna i scenariot är avsiktligt breda och vaga; låt spelarna tolka deras innebörd liberalt 

om det verkar rimligt. Ett par exempel:  

“Sagor och lagar” är mycket bredare än vad det låter som, eftersom polynesiernas kunskap om 

världen i mångt och mycket baserar sig på detta. Om Tehei vill ha en konflikt involverande 

denna färdighet hade det alltså kunnat handla om allt från vad förfäderna skulle tycka om X, till 

vad Nuas blå sten egentligen är.  

“Djur och natur” låter folk använda sig av naturen, så Fautave hade till exempel kunnat använda 

denna färdighet i en konflikt där han brottas med hajar, gömmer sig i högt gräs för några av 

Långöronens vakter, eller kämpar mot någon om att ta sig först uppför klippan till De vita 

jungfrurnas grotta.  

“Skådespel” är inte bara artistiska framföranden, utan även att förställa sig, låtsas som om man 

inte vet något om X, lura någon att man är rädd, etc.  

Det finns också subtila skillnader från fall till fall, därför att karaktärerna har individualiserade 

färdigheter. Nuas “Andar och drömmar” är baserad på Känsla-pölen, till skillnad från Teheis 

“Andar (aku aku)”, som är baserad på Förnuft-pölen. Båda färdigheterna handlar om att 

diskutera, förstå, tolka och (om spelledaren väljer att gå så långt) interagera med andevärlden, 



men Nuas är av ett mer intuitivt “gå på känn”-slag, medan Teheis är baserad på vad 

polynesierna uppfattar som empiri.  

De tre passiva förmågorna Uthärda, Reagera och Motstå är just passiva och kan inte användas 

på något aktivt manér. 

 

Tangenter och xp 

Tangenternas roll i Solar System är att de uppmuntrar intressant spel och driver storyn framåt. 

Dessutom ger de spelare och spelledare en hint om vad som kommer att hända. Om en spelare 

har en tangent relaterat till att besegra människor i tumbrottning, skall många tumbrottnings- 

scener förväntas ske. Om inte, bör spelaren söka upp den typen av sammanhang. 

En spelare behöver inte berätta när en tangent slås an (d.v.s. när man får poäng för den) utan 

för själv bok över sina xp.  

 

Avancerade (mer frivilliga) regler: 

 

För fem xp kan man köpa en ny tangent, som antingen skall bestå av en 1-xp nivå och en 3-xp 

nivå eller en 1-xp nivå, en 2-xp nivå och en 5-xp nivå. De första av dessa kallas 

karaktärstangenter och ger personlighet till karaktären, medan de andra kallas storytangenter 

och handlar om att föra handlingen framåt. Dessa senare innebär ofta en upplösning eller något 

dramatiskt när 5-xp nivån uppnås. Titta gärna på de som redan finns på karaktärerna för 

inspiration.  

För fem xp kan man även utöka någon av sina mana-pölar med ett, köpa en hemlighet eller 

förbättra sina förmågor. Från noll till ett kostar fem xp, ett till två kostar tio, två till tre kostar 

femton.  

Om spelledaren är bekant med Solar System kan även Vederkvickelse-scener (refreshment 

scenes) användas, för detaljer om dessa se regelboken eller fråga på spelledarmötet. Kortfattat 

är Vederkvickelse-scener scener där inga konflikter (d.v.s. inga tärningsslag) får äga rum, 

samtidigt som rollpersonerna avslappnat eller prestationslöst sysslar med något kopplat till en 

av deras pölar - de får då tillbaka alla sina spenderade pölpoäng i denna. En scen där Tehei 

undervisar någon hade tillexempel kunnat ge honom Förnuft-poäng tillbaka, och Kaho (eller 

Hiriwa, eller för den delen vem som helst) hade kunnat återfå Vigör-poäng genom en scen där 

de lekfullt brottas med någon.  

 

Mer info 

För den som vill ha en mer detaljerad, utförlig eller helt enkelt bättre beskrivning av Solar 

System finns det att köpa både som bok och pdf på 

http://www.arkenstonepublishing.net/solarsystem. Där finns även gott om exempel på hur man 

använder olika settings, konflikter, tangenter, hemligheter m.m. Det finns även en “betala i 

efterhand”-knapp på deras hemsida om man, ovetande om att det är en kommersiell produkt, 

laddat ner det. Väl värt att köpa (för ynka 5 €), vill vi poängtera! 

 

 



Scenariot 

 

Bakgrund och premiss 

Följande är av nödvändighet ganska kortfattat, den som vill veta mer kan med fördel wikipedia 

“History of Easter Island” eller dylikt. Vi har tagit oss vissa friheter med historiska förhållanden, 

kulturella koncept etc., och ni som spelledare bör absolut inte vara rädda för att göra 

sammalunda - det är nästan en förutsättning för att scenariot ska fungera. Likfullt, situationen är 

som följer:  

Scenariot utspelar sig någon gång mellan medeltiden och fram till 1700-talet, och på Påskön 

har det uppstått ett kastsystem uppdelat i Långöronen, som har makten och utgör krigarskicktet, 

och Kortöronen, som är en stor och förtryckt arbetarklass. Namnen är mycket deskriptiva; 

Långöronen har nämligen sina örsnibbar förlängda med spolar, stora örhängen, etc., och det är 

inte en slump att också Moai-statyerna på Påskön har det.  

Dessa Moai är oerhört berömda, och torde i sig inte kräva någon närmare förklaring. Scenariot 

utspelar sig i slutskeendet av den period då man reste Moai, därefter verkar religiös aktivitet på 

Påskön mycket ha kretsat runt den så kallade Fågelmannakulten, som vi inte ska gå närmare in 

på. Någon gång inträffade en ekologisk och social kollaps på Påskön, som bland annat 

diskuteras i Jared Diamonds bok “Collapse”, då Moai vältes, och en stor del av befolkningen 

försvann.  Detta tros ha att göra med ett överutnyttjande av öns sparsamma resurser, i 

synnerhet det faktum att träden försvann, varvid man inte längre kunde bygga oceangående 

båtar, så fisket blev magrare, och därmed kosten. Svält tycks ha varit utbredd; och Kortöronen i 

det här scenariot kan med fördel skildras som kroniskt undernärda (om inte annat för att 

anspela på de sociala orättvisor som är scenariots fokus). I verkligheten tycks denna kollaps 

dock ha inträffat efter att vita män först besökte Påskön på 1700-talet, då man bland annat tog 

slavar till peruanska gruvor där samt utförde systematiska våldtäkter med tillhörande epidemier. 

 

I vårt scenario är kollapsen nära förestående. Långöronen använder Moai som mystiska 

markörer som delar in landet i olika områden som deras olika furstliga klaner behärskar, och 

Moai representerar förfadersandarna i andevärlden, ständigt vakande över landet. (Alla Moai är 

vända inåt ön, inte mot kusten, som man kanske lätt kan få för sig annars). Dock är det 

Kortöronen, arbetarna, som får göra allt det farliga och slitsamma jobbet med att hugga, 

skulptera, och resa Moai, och många av Kortöronen slavar därför ständigt i öns väldiga 

stenbrott. Deras missförhållanden har med tiden skapat en upprorsstämning, särskilt som 

Påsköns nuvarande ariki, Maurata (se kapitlet „SLP:er‟), har fått sin auktoritet underminerad av 

intriger Långöronens klaner emellan, och Kortöronen har förlorat mycket av respekten för 

Långöronen och deras Moai. Förr vördade också Kortöronen dessa väldiga statyer, men nu 

upplevs de som symboler för en makt man allt mer misstror, och som kanske kan ha förlorat 

gudarnas mandat.  

 

 

 

 



Det är i detta läge rollpersonerna kommer till ön, som skeppsbrutna från Tuamotu, långt i öster. 

De är också polynesier, så de liknar Påsköborna, har likartade seder och bruk, snarlika gudar, 

och kan kommunicera obehindrat, men Påsköns isolation har ändå sett till att många av dess 

seder är främmande för dem - såsom Moai och det tvådelade kastsystemet (rollpersonerna är 

vana vid en något mer lös uppdelning i adel, folk och slavar). Rollpersonernas motivationer är 

upp till spelarna, men de två mest sannolika är: 

 

- Försöka reparera båten och lämna ön. 

- Stanna på ön och hitta en position i dess samhälle 

 

Båda motivationerna kommer kompliceras rejält av läget på ön. Det finns trä, men det mesta av 

det är redan använt till hus och transportvagnar för Moai, och det finns bara ett enda träd som 

ännu inte är nedhugget (se scenen “Den sista palmen”). Kortöronen har inte mycket trä att 

erbjuda rollpersonerna, medan Långöronen hade kunnat ge dem trä nog att reparera sin båt, 

men kommer inledningsvis inte vilja göra det. Detta är för att Långöronen har märkt att 

Kortöronen går i upprorstankar, och hoppas kunna undvika eller slå upproret med 

rollpersonernas hjälp - antingen som medlare eller krigare. 

 

Saken är nämligen den att rollpersonerna är relativt förnäma individer, vilket märks på deras 

smycken, tatueringar och beteende, men de har inte förlängda örsnibbar, varvid osäkerhet 

kommer råda om var de passar in i Påsköns hierarki. Vissa av Långöronen kommer omedelbart 

behandla dem som sina likar, medan andra av Långöronen, och majoriteten av Kortöronen, 

varken kommer veta ut eller in, och misstro dem. Hur synen på rollpersonerna utvecklar sig hos 

de olika grupperna är väldigt viktigt i scenariot, eftersom det spelar stor roll för vems parti 

rollpersonerna slutligen kommer ta, men scenariot är (som påpekas annorstädes) väldigt öppet 

strukturerat, så vad som händer här är mycket upp till spelarna - och tärningarna.  

 

Spelledarpersonerna är centrerade runt fyra individer, som är: 

- Kung Maurata, som vill utnyttja rollpersonerna för att medla med Kortöronen 

- Hans rådgivare Ngara, som inledningsvis stöttar Maurata, men egentligen är mest mån om sitt 

eget skinn, och hoppas få rollpersonernas hjälp att lämna ön. 

- Kortöronens ledare Kao, en förbittrad individ som försöker mana sina kamrater till uppror.  

- Kaos syster Hine, som haft en profetisk dröm som kraftigt förvärrade det redan spända läget 

på ön. 

 

Det finns fler aktörer, och många har utförliga beskrivningar i kapitlet SLP:er, men var inte rädd 

för att lägga in fler om spelarnas agerande manar till det - Någon av Långöronens olika 

klanledare hade lätt kunnat bli relevanta, till exempel. I SLP-kapitlet finns namnlistor för att 

hjälpa till om karaktärer behöver improviseras fram.  

 

I slutändan är det upp till rollpersonerna vad som händer. Scenariot är designat så att de inte 

ska kunna reparera sin båt och lämna ön utan något drama, de måste bli insyltade i konflikten 

mellan Långöronen och Kortöronen, vilket de kommer bli just för att aktörer på båda sidor ser 

sätt att använda dem. Vår grundtanke är att scenariot ska sluta i öppet och mycket blodigt krig, 



samhällelig kollaps, katastrof, kannibalism, mord och elände, men det är mycket möjligt att 

rollpersonerna kan avstyra konflikten genom att medla mellan grupperna (eller avsätta Maurata, 

eller på annat sätt blidka Kortöronen), och i så fall bör man inte vara rädd för att låta dem göra 

det, så länge de möter på motstånd på vägen (flera aktörer vill ha krig, och kan till exempel 

försöka sabotera rollpersonernas försök att medla).  

 

Det finns alltså inget färdigt slut, utan berättelsen tar slut när scenariots centrala konflikt (d.v.s. 

inbördeskriget) är utagerad. Rollpersonerna kanske dör, lämnar ön och seglar bort mot 

solnedgången, stannar kvar lyckliga på Påskön som en del av dess samhälle, eller blir kvar som 

galna, blodiga spillror av sina forna jag bland fallna Moai och brinnande byar.  

 

Scener 

De inledande scenerna följer en tydlig struktur, men därefter är scenariot upplagt som ett 

axplock av scener, samt tänkbara avslut. Betänk att SLP-kapitlet är minst lika viktigt som 

scenerna; det är spelledarpersonernas agerande som håller scenariot i rörelse om inte 

rollpersonerna tar några initiativ, och spelledarpersonernas motivationer är därför viktiga att ha 

klara för sig.  

 

Prolog (spelas inte ut) 

Prinsessan Hiriwa av Tuamotu har ingått ett arrangerat äktenskap (mycket till hennes 

förnöjelse) med ariki (en polynesisk kung) Ihorangi av Hiva Oa. Hon är på väg dit med en stor 

skara skepp fullastade med krigare, hovdamer, presenter, lyxig mat, hantverk och annat avsett 

att imponera. På vägen dit råkar de ut för en fruktansvärd storm och flottan splittras. De kämpar 

mot väder och vågor till plötsligt... 

 

 

Första akten - Mottagandet 
 

Introscen: Stranden 

Storyn tar sin början vid klipporna nära stranden Anakena, där rollpersonerna vaknar upp 

omtöcknade, plaskvåta och kosmetiskt blodiga och mörbultade vid de sorgliga resterna av sin 

katamaran, Mako. Vädret är lugnt på det sätt det bara kan vara efter en rejäl storm. Båten är 

inte i spillror, men i gravt behov av reparation. Huvudproblemet är dock masten, som är av. Det 

behövs en ny. På stranden ligger dessutom liket av en av soldaterna i Hiriwas följe, ingen som 

någon av rollpersonerna har en närmare relation till dock.  

Klippor tornar upp sig runt den lilla strandplätt de spolats iland på, och inte ens Tehei kan 

omedelbart utröna var de har hamnat. Klipporna runt dem är höga och vassa svarta 

basaltklippor. Det går att klättra upp, men är något av ett projekt. Inåt land övergår sanden till en 

grässlänt som reser sig bortåt.  

Ser de sig omkring en kort stund kan de skymta flera moai som tronar på en ahu (stenplattform) 

borta vid Anakena; de kan inte se tydligt på avståndet, men förmodligen är det något de vill 

utforska närmare.. Vad är det för något? 

 



Spelledartips: Betona hur bortkomna rollpersonerna är inför det främmande land som ligger 

framför dem. Påpeka för Fautaves spelare hur illa sargad båten är, och uppmuntra gräl om hela 

situationen. Beskriv moai, när rollpersonerna kommit lite närmare, som en för dem mäktig, 

märklig och kanske lite skrämmande syn; de har aldrig sett något liknande.  

 

Scen 2: Mötet 

 

Rollpersonerna har inte hunnit mer än utforska den närmaste omgivningen, i synnerhet de 

mystiska stenstatyerna, när en grupp på ett dussin individer närmar sig dem. Dessa är Kortöron, 

och på sin vakt mot främlingarna - flera av dem bär vapen, och försöker långsamt smyga sig 

närmare i det höga gräset. Blir de upptäckta ger de sig till känna, annars försöker de omringa 

rollpersonerna innan de konfronterar dem. Kortöronen är mycket misstänksamma mot 

rollpersonerna, men deras ledare Kao hinner knappt presentera sig innan rollpersonerna hör 

ljudet av snäckskalstrumpeter och trummor. Det är ariki Maurata som är ute för att förlusta sig 

med en måltid i Anakenas gräs, med utsikt över moai.  Han frambärs på en stor bärstol och är 

omgiven av sitt lilla hov och några vakter. Han blir väldigt nyfiken på besökarna och bjuder dem 

genast till fest i Tongariki. Kortöronen beordras tillbaka till arbetet, och lyder trumpet.  

 

Spelledartips:  

Sannolikt kommer rollpersonerna nu börja utforska ön; låt de gå åt vilket håll de vill, kartan bör 

ge en god inblick i vad de kan tänkas stöta på. Använd början av scenen för att ge dem intryck 

av ön, och se till att få med moai, men eftersom Påskön är relativt liten kommer det inte dröja 

länge innan mötet går av stapeln; så lägg krutet på det. Mötena tjänar till att introducera de 

viktigaste aktörerna - först Kao och Kortöronen, sedan Maurata, Ngara och deras fränder.  

 

Kortöronen är notoriskt misstänksamma mot främlingarna (vad har de för anledning att inte vara 

det?), och läget kan gärna hinna bli lite spänt (eller rentav våldsamt) innan Långöronen 

anländer. Rollpersonerna har knappast något annat val än att följa med till Tongariki, men det 

finns kanske en möjlighet att de gjort sig vänner med Kortöronen direkt - låt dem i så fall följa 

med till Kortöronens by Hanga Roa, med eller utan Långöronens vetskap och goda minne.  

 

 

Scen 3: Festen i Tongariki (Långöronens by) 

I Tongariki börjar Långöronen omedelbart förbereda en fest till rollpersonernas ära, och Maurata 

är så mån om hans gunst att han omedelbart låter några av Ngaure-klanen utrymma ett av sina 

hus för att rollpersonerna ska få bo i det. (Detta orsakar lite dålig stämning som kan komma att 

explodera i en senare scen, se “Den sista palmen”).  

 

Under hela vistelsen i Tongariki (vilket kan komma att bli majoriteten av scenariot eftersom 

Långöronen är måna om rollpersonernas gunst) är rollpersonerna föremål för intensiv 

uppmärksamhet och nyfikenhet, och får insikt i öns situation (om än endast Långöronens 

version) - mötet med Kortöronen tidigare har dock antytt att det finns andra perspektiv. 

Rollpersonerna är fria att hjälpa till med förberedelser inför festen (eller hitta på vadhelst de vill), 

men frågor om möjligheten att skaffa trä dribblas hela tiden bort, eller besvaras med “jaja, 



senare, senare” (Maurata vill som sagt hålla kvar dem på ön). Om rollpersonerna verkligen 

insisterar på trä-biten så blir de lovade det som blir över när nästa Moai-vagn byggts, av det lilla 

trä som finns kvar i Långöronens förråd (det verkar inte särskilt lovande).  

 

Festen är nog så imponerande, men för rollpersonerna kan matutbudet möjligen tyckas lite 

magert; det enda som finns i överflöd är kyckling, rötter, småkrabbor och sockerrörsjos. (Detta 

är dock ingenting mot matbristen de hade konfronterats med i Kortöronens by). Den viktigaste 

händelsen under festen (om inte rollpersonerna tar sig för något specifikt, såklart) kommer bli 

Mauratas försök att presentera Hiriwa för sin ogifte son Jotefa. Mauratas förhoppning är att 

Jotefa ska vinna Hiriwas hjärta, eller åtminstone uppmärksamhet så att hon kan övertala sina 

kamrater att ge upp idén om att lämna ön, och istället stanna där som Jotefas förstahustru och 

vara Långöronen till gagn. Det är självfallet upp till spelaren hur Hiriwa reagerar, men Jotefa 

kommer vara hyfsat envis i sina uppvaktningsförsök, om Hiriwa eller hennes kamrater inte direkt 

förnedrar honom på något vis. (Se vidare beskrivningen av Jotefa under “SLP:er”).  

 

Härnäst kan lite vad som helst hända, dels under natten, eller nästa dag.  

 

 

Andra akten - Intriger och utforskande 

 

Spelledartips: Scenariots struktur blir nu väldigt öppen. Uppmuntra spelgruppen att hålla ihop, 

men låt dem utforska och ta sig för vad de vill. Här kommer deras drivkrafter bli högaktuella - 

använd de scener som är passande utifrån hur spelarna agerat, eller hitta på egna. Det viktiga 

är att varje sen (utom Vederkvickelse-scener, se “Info till SL”) innehåller någon form av konflikt, 

det måste alltid hända något, annars blir rollspelandet segt. Först följer uppslag med sin 

startpunkt i Tongariki, sedan uppslag med start annorstädes - vissa scener leder naturligt vidare 

till andra, såklart. Var inte rädd att bryta scenen när den känns klar. 

 

Händelser i Tongariki  

 

Nuas dröm: Någon gång (egentligen ju förr desto bättre, 5 timmars speltid är inte så mycket) 

har Nua en profetisk dröm. Spelaren kan ha triggat denna själv via Nuas hemlighet, men annars 

kan du som spelledare göra det. I drömmen ser hon moai brinna under ett bisarrt, flackande 

sydsken, och skelett dansa i flammorna medan andra skelett gnager på köttslamsor som 

hänger från deras gulnade ben. Ytterligare en grupp skelett störtar en moai i gruset med hjälp 

av stora spett. En gul trastfågel står på en märklig, sittande moai och tittar rakt mot Nua. Allt är 

mycket påtagligt och levande - och olycksbådande. Nua vaknar med ett ryck, vilket kan leda 

vidare till “Tjuvflickan” nedan, men framförallt har händelsen implikationer för plotten med Kaos 

syster, Hine (“Hines dröm”) och “Vita jungfrurnas grotta”.  

 

Drömmen är klart ett varsel om katastrof av något slag. Symboliken borde tala för sig själv (Nua 

är självfallet fri att utforska den om hon vill, Tehei kan säkert hjälpa), men den gula trasten 

förtjänar ett omnämnande - detta är nämligen en av de former det sägs att Nuas gud „Oro kan ta 

sig.  



 

Tjuvflickan: En lätt utmärglad Kortöron-flicka på 10-12 år nånting har tagit sig in i Tongariki för 

att stjäla mat åt sin familj, och väljer rollpersonernas hydda, men blir upptäckt. Hon tar genast till 

flykten, men blir infångad, slagen sönder och samman, och en särskilt brutal Långöron-krigare 

(gärna „Afi‟, se “Provokationen”) stiger fram för att klubba henne till döds. Ingriper 

rollpersonerna? Lyckas de kan flickan, Kaimi, bli viktig, i det att hon kan introducera dem för 

Kortöronen, eller åtminstone lägga goda ord för dem där.  

 

Provokationen: Nån gång i Tongariki blir rollpersonerna ifrågasatta av krigaren Afi: vad gör de 

här kortöronen här? De har inget här att göra! Det är i själva verket Ngara som ligger bakom 

(vilket kan antydas av hur lystet han betraktar hela scenen). Om rollpersonerna inte gått till 

“Stenbrottet” kan man ta kraftmätningen här istället, mot ett Långöra, men Mauratas fru Ilisapesi 

kommer fort ta rollpersonerna i försvar. Är rollpersonerna själva passiva kommer ett muntligt 

bråk mellan Ilisapesi och Afi att utbryta, en konflikt den auktoritära och verbala Ilisapesi kommer 

vinna ganska lätt.  

 

Medlingen: Om händelserna inte hunnit ta fart redan kommer Maurata be rollpersonerna medla 

för hans räkning med Kortöronen. De kommer få en eskort till Kortöronens by Hanga Roa, men 

det Maurata ämnar erbjuda genom dem (en moai mindre behöver resas per år, Kortöronen får 

tio skålar extra krabba och hundra korgar rötter att dela på varje år) är alldeles för magert; de 

mer aggressiva Kortöronen, som ju redan kommit att bli ledarna, kommer inte lättvindigt gå med 

på det. Ett misslyckat medlingsförsök kan leda till att krig bryter ut på studs, men framförallt bör 

den här scenen användas för att låta rollpersonerna bekanta sig med plottrådar från 

Kortöronens sida om de inte kommunicerat med Kortöronen på annat sätt - “Hines dröm” är den 

viktigaste. Ett alternativ, som inte kräver en lika lång resa över ön eller lika dramatiska 

plottutvecklingar, är att rollpersonerna skickas för att medla med arga arbetare i stenbrottet (se 

“Stenbrottet”). 

 

Jakten på trä: Trästycken stora nog till en mast (vilket rollpersonerna behöver) finns bara på tre 

platser på ön; i Stenbrottet, i ett förråd i Tongariki, samt i form av Den sista palmen. Maurata 

kommer förhala in i det längsta om rollpersonerna ber om trä, men Ngara går omsider bakom 

hans rygg (se Ngaras motivationer i SLP-beskrivningen), och kan komma att hjälpa 

rollpersonerna, antingen att stjäla trä från Tongariki, eller helt sonika peka dem mot “Den sista 

palmen”. Långöronens försök att obstruera rollpersonernas försök att få tag i trä, och linda sig 

runt deras förfrågningar, kan låta till exempel; “Ja, vi måste bara göra klart Moai-vagnen så vi 

vet hur mycket som blir över, men det blir garanteeeerat en hel del över”, “jo men vi måste bara 

välja ut en bit trä som är bra nog åt er förstår ni väl”, och “nej men, vi kan inte ta något trä innan 

Tawhirimatea frambringat ett nytt åskväder, det vore att misshaga andarna”, “ni kan få en 

takbjälke men vi måste tillsätta ett råd för att avgöra vilken så det blir rättvist”, etc. Det bör fort 

nå såpass absurda dimensioner att rollpersonerna genomskådar det.  

 

 

 



Mordförsöket: Den här händelsen bör inträffa ganska sent. Rollpersonerna blir utsatta för ett 

mordförsök; någon sätter eld på deras hydda medan de sover. Kanske väcker en av Nuas 

sanndrömmar henne bara precis i tid för att rollpersonerna ska kunna fly huset innan taket 

kollapsar i ett inferno? Långöronen anklagar Kortöronen och börjar leta syndabockar för en 

smaskig bestraffning. Men vem låg egentligen bakom? Det kan ha varit Ngaure-klanen, om 

rollpersonerna tidigare provocerade dessa, eller helt enkelt Maurata, om han förlorat greppet 

om rollpersonerna och märker att de kommer ta Kortöronens parti. En tredje möjlighet är Ngara, 

om han förlorat hoppet om att kunna fly ön, och istället hoppas avstyra kriget genom att göra 

slut på rollpersonerna innan de kan förvärra läget ännu mer. Ja, om det inte var Kao eller andra 

Kortöron som låg bakom trots allt, då.  

 

Kortöronen 

 

Stenbrottet: Kortöronen som sliter här i sitt anletes svett har sedan länge hört ryktena om 

rollpersonerna, och kommer ta emot dem med stor nyfikenhet, men också misstänksamhet - 

särskilt från Kao och hans gäng. Rollpersonerna beter sig som Långöron och har kläder och 

smycken som antyder denna status, men inte faktiskt långa öron - de passar därför inte in i 

Rapa Nuis värld, och kortöronen förstår inte hur de ska förhålla sig till dem. Tillslut, om inte 

rollpersonerna genom konflikt lyckats charma kortöronen totalt, stiger den brutale Te Haha fram 

för att pröva Fautaves eller Kahos mana genom brottning. Vinner rollpersonen denna konflikt 

utan att bete sig som ett arsle efteråt kommer Kortöronen bli mycket imponerade, och 

rollpersonerna ha stigit i deras aktning rejält.  

I stenbrotten ligger ett upplag med stockar. Dessa bevakas mycket svartsjukt.  

 

Hanga Roa 

Hanga Roa ligger snett över ön från Tongariki, och är Kortöronens by. Läget här är ganska 

eländigt, men modet är inte helt brutet - Kao och andra Kortöron går ständigt och agiterar för 

uppror mot Långöronens välde (när de inte slavar i stenbrottet). Rollpersonerna kommer inte 

vara särskilt välkomna i Hanga Roa om de inte tidigare vunnit Kortöronens förtroende, men det 

går såklart att vädja om deras hjälp - till exempel om rollpersonerna räddat Hine (se “Hines 

dröm” och “Vita jungfrurnas grotta”) eller på annat sätt provocerat Långöronen på riktigt. I så fall 

kommer Långöronens krigare antagligen komma till Hanga Roa för att begära att rollpersonerna 

utlämnas, vilket i sig kunnat leda till krig.  

 

Hines dröm: En viktig katalysator för den annalkande katastrofen är stenhuggaren Kaos syster, 

Hine. Hon har haft flera mystiska upplevelser, inte minst en profetisk dröm liknande den Nua 

senare ska få (se “Nuas dröm”), i vilken hon förutspådde Långöronens fall. Att drömmen faktiskt 

handlade om detta är lite av en hemlighet, själv förklarade hon den alltid utan att försöka tolka 

den, men det inträffade eggade hursomhelst upp Kortöronen på ett sätt som Ngara, 

Långöronens schaman, uppfattade som oroväckande. När han förstod vad Kortöronen hade 

upplevt att drömmen handlade om gick han in och förklarade att Hine uppenbart var begåvad 

med mystiska krafter och skulle upphöjas till Långöra så att hon kunde bli hans lärling. Först, 

emellertid, behövde hon tillbringa sex månader på vatten och rotdeg i De vita jungfrurnas grotta 

(se nedan), för att renas från onda Aku Aku och bli blek och smal, värdig att vara Långöra. Detta 



är på inga vis en ritual andra inte tidigare genomgått, men den är oerhört tärande, och Kao har 

all rätt att frukta för sin systers välbefinnande och liv. Vad värre är, nu, sedan Hine varit isolerad 

i grottan i månader, har det gått upp för Kao och andra Kortöron att Ngara tog bort Hine från 

dem bara för att tysta hennes prat om den potentiellt subversiva drömmen - har schamanen 

överhuvudtaget tänkt stå för vad han sa, och upphöja henne till Långöra och lärling, eller 

hoppas han bara att hon ska bli galen eller dö i grottans ensamma mörker? Kao är mycket 

frustrerad över det hela, och berättar gärna för rollpersonerna om det om han känner att han 

kan lita någotsånär på dem - annars kommer andra ändå berätta det förr eller senare. Då 

rollpersonerna är utomstående tänker Kao att de kanske inte lyder under de andar som vaktar 

grottan, och ber dem att ta sig dit för att titta till systern, och smyga till henne lite kopra 

(kokosnötskött). Efter Nuas dröm är rollpersonerna kanske intresserade av att söka upp Hine 

oavsett, så Kaos vädjan är inte tvunget nödvändig för att få till Vita jungfrurnas grotta-scenen. 

Om Ngara får höra talas om det hela kommer han bli upprörd och långrandigt förklara den 

viktiga rituella innebörden av Hines grottvistelse, något Maurata och andra Långöron faktiskt 

hade stöttat honom i. Man vidhåller att platsen är tabu för både Långöron och Kortöron, vilket ju 

dock också var upprinnelsen till Kaos begäran - Kao anser att rollpersonerna är varken eller, 

och att de därför borde kunna trotsa andarna, något Ngara starkt motsätter sig - det är klart 

rollpersonerna är Långöron i praktiken, argumenterar han, vem som helst kan ju märka av deras 

ädla sinnelag och förnämliga fysionomier. Skulle rollpersonerna trots detta trotsa honom och 

Maurata, eller om han får veta att de begett sig till grottan utan att säga till, kommer Maurata att 

skicka tre krigare, Afi, Kahil och Hale, efter dem. Maurata är ambivalent till rollpersonernas 

status och ser dem som potentiellt utmärkta medlare (se kapitlet „SLP‟), men försöker de, som 

nu, trotsa hans unika rätt att definiera tabu kommer han inte tveka att ta i med hårdhandskarna 

för att stoppa dem. 

 

Vita jungfrurnas grotta: Själva grottan är mycket djup och klaustrofobisk, belägen på en 

mycket brant klippsida man närmast måste klättra på för att nå grottmynningen. Mystiska, lite 

skrämmande petroglyfer (stenristningar) pryder klippsidan, och varnar för mäktiga andar.  

Hine, blek, darrig och tärd, sitter insvept i en fäll djupt inne i grottan, med endast en lerskål 

vatten, en skål rotgröt, samt en torr träbit med en obegriplig (påstått magisk) inskription på 

rongorongo, Påsköns märkliga skriftspråk. Hon är inledningsvis ovillig att lämna den, men kan 

övertalas (se Hines SLP-beskrivning); om hon förs till Kortöronen blir detta ytterligare en 

katalysator för krig, fastän Hine själv försöker avstyra det - Kao och andra kommer använda 

henne som slagträ för att egga de andra Kortöronen till uppror. En dylik befrielse av Hine kan 

dock bli ett äventyr i sig, eftersom Maurata kommer göra allt för att stoppa det - hans krigare 

kan mycket väl jaga rollpersonerna och Hine över halva ön, bara för att ge upp när de når 

säkerheten bland Kortöronen i Hanga Roa.  

 

 

 

 

 

 



Utanför Tongariki  

 

Orongo: Orongo nämns ibland av div. SLP som en plats dit rollpersonerna minst av allt behöver 

gå; “Där finns bara illvilliga Aku-Aku och sten.” Det poängteras också att under dagen råder 

tabu över Orongo utom för Miru-klanen och att ingen vågar sig dit under natten. I skymningen 

kan man våga sig dit för att bli spådd. Efter en ansträngande vandring upp för Rano Kaos 

sluttning skymtar rollpersonerna en liten by byggd helt i sten. Skymningen inträder och rollisarna 

har nu ca en halvtimme på sig att utforska byn innan det blir mörkt. Den kalla vinden som blåser 

här uppe får märkliga ylningar, visslanden och tjut att uppstå kring de låga husen.  En hågad 

spelledare kan lägga in direkt övernaturliga element här, men vi har i grunden valt en mer 

jordnära ton; vad rollpersonerna tror är verkligt borde kunna göras spännande nog, särskilt efter 

“Nuas dröm”.  

 

 

Den sista palmen: Under vandringar på ön kan rollpersonerna få syn på ett träd i fjärran (eller 

bli hänvisade dit av Ngara, se “Jakten på trä”). Det är en enorm palm, större än någon de sett 

tidigare i hela deras liv. Runt palmen står tre välbeväpnade långöron med Ngaure-klanens 

tatueringar omringade av ett annat gäng långöron. De omkringstående kräver att få hugga ner 

palmen för att kunna plocka bladen till en palmbladsbädd åt Marama-klanens prinsessa. Det är 

omöjligt att fira bröllopet utan en värdig bädd. Krigarna försöker hävda att detta träd är tabu. 

Rollisarna borde inse att detta är ypperligt material till en mast (och det blir gott om trä över). 

Men! Huggs trädet ner blir det konsekvenser. Marama-klanen blir vänligt inställt och bjuder till 

bröllop, men Ngaure-klanen är mycket förbittrade. Frågan är om det är tabu eller inte att hugga 

ner palmen. Många kommer att bli fientligt inställda när de får reda på att de huggit ner DENNA 

VÄRLDS SISTA TRÄD! Också denna händelse hade kunnat provocera fram kriget som kan bli 

scenariots klimax, men kommer ge Långöronen ett sämre utgångsläge, eftersom ett par av 

deras klaner nu är i luven på varandra. Om rollpersonerna huggit ned trädet på eget bevåg 

riskerar de därtill att ådra sig Mauratas vrede, och då har de bara Kortöronen att ty sig till för 

beskydd.  

 

 

Tredje akten - Krig och kollaps 

 

Förr eller senare kommer kriget antagligen bryta ut. Gör det inte det, hoppa till fjärde akten. 

 

Hur kriget tilldrar sig kommer beskrivas ganska löst, för det bör mycket vara upp till 

rollpersonernas agerande - kriget behöver inte heller ta slut inom ramarna för scenariot, 

rollpersonerna kan mycket väl lämna ön medan striderna rasar som värst, eller så kan allting 

sluta i en cliffhanger. Det hela kan börja med en skärmytsling (till exempel i “Stenbrottet” eller 

vid “Den sista palmen” eller i Långöronens jakt på Hine, eller i “Sabotaget”, se nedan), där både 

Långöron och Kortöron stryker med, varvid folk på ena sidan, eller båda, börjar skramla med 

vapen för att gå och kväsa den andra. Alternativet är en mer medveten start, att Kortöronen i 

samla tropp (eller Långöronen, om Maurata avsatts och mer aggressiva ledare tagit över) tar 

sina vapen, uppbådar sina krigare och marscherar mot den fientliga fraktionens by. Långöronen 



är bättre närda och bättre rustade än Kortöronen, och har bättre krigare eftersom de är 

krigarkastet, men Kortöronen har numerären samt ohelig vrede på sin sida, något Långöronen 

är väl medvetna om. Öster om Tongariki finns en plats kallad Långöronens grav, vilket i grund 

och botten är ett långt dike som skär av hela ön. Långöronens idé är att i en verklig krissituation 

dra sig bortom detta dike och tända eld på material som dumpats i det, så att en vägg av 

flammor skyddar dem från Kortöronens hämnd. De mer aggressiva Långöronen tror att graven 

är helt meningslös, att Kortöronen kommer bli en barnlek att spöa, men Maurata och hans 

supportrar är inte så övertygade, utan snarare mycket oroliga för en konflikt. Ngara är övertygad 

om att Kortöronen har stor chans att vinna om det blir krig (vilket också varit grunden i hela hans 

agerande). 

 

Om rollpersonerna blir kvar på ön lär de bli vittnen - eller deltagare- i både kriget och kollapsen 

som följer på det. Även kollapsen går att undvika, om rollpersonerna själva lyckas ta ledningen 

över människorna sedan Maurata störtats (eller segrat), men Nuas drömsyner bör besannas, på 

något sätt - Moai ska vältas under stor dramatik, hus brinna, plantagerna skövlas och utsvultna 

människor äta av andras lik. Samhället har länge stått på randen till ekologisk kollaps, och 

kommer nu kollapsa socialt i eld och lågor om inte rollpersonerna avstyr det.  

 

Förmodligen bör Kortöronen vinna (det är vad som verkar ha hänt historiskt), men det är inget 

måste - vad som än blir intressantast fungerar bra. I speltestet av scenariot blev Maurata vält ur 

sin bärstol av uppretade Kortöron sedan han lett sina krigare mot Kortöronens by efter att 

rollpersonerna befriat Hine, medan Ngara och Kao tillsammans störtade ned från en klippa och 

slukades av vågorna. En gul trast („Oro-symboliken från Nuas dröm) tittade efter rollpersonerna 

medan de seglade med Hine mot horisonten, och flög sedan österut (i öster ligger, tror 

polynesierna, Hiva, andarnas rike).  

 

 

Fjärde akten - Att lämna ön  
 

Denna bör ske mer eller mindre simultant med tredje akten, den är beskriven separat endast för 

att någon akterna kanske inte tvunget äger rum - det finns många möjligheter.  

 

Allt rollpersonerna behöver för att lämna ön, egentligen, är trä till en mast, Fautave kan sedan 

reparera masten på så kort tid som dramaturgin kräver, i synnerhet om han får hjälp. Även om 

rollpersonerna får tag i trä kan Maurata försöka stoppa dem från att laga båten dock, och detta 

görs i form av ett sabotage. Antingen kan rollpersonerna finna att deras redan skadade 

katamaran (som antagligen blivit uppdragen på stranden vid Anakena) har saboterats ytterligare 

av någon, eller ännu hellre, ertappa Långöronens krigare i själva akten, medan de går lös på 

båten med yxor och klubbor för allt vad tygeln håller. Är handlingen riktigt långt gången kan 

Ngara och hans krigare gå emot Maurata för att hjälpa rollpersonerna förhindra att båten 

förstörs, men annars kan Ngara lika väl vara delaktig i sabotaget - han vill ju sätta 

rollpersonerna i en situation där de måste ha hans inflytande till hjälp för att lämna ön. 

Sabotaget av båten kan i sig leda till tredje akten och därmed kriget, också - i speltestet dräpte 

Kaho en av männen som slog på katamaranen, varvid Kao och Kortöronen dök upp och tog ut 



sin vrede på de återstående, för att sedan välta några av de Moai rollpersonerna först såg, just 

på Anakenas strand. Konflikten var därefter oundviklig, i princip, och rollpersonerna tvungna att 

ta Kortöronens parti, eftersom de fallit i onåd hos Maurata dels genom att rädda Hine, och dels 

nu genom att dräpa en av hans krigare.  

Det mest klassiska avslutet på scenariot vore förmodligen att låta rollpersonerna reparera sin 

båt och fly ön jagade av Mauratas krigare, som kastar sig i havet och simmar efter deras båt, 

medan inbördeskriget blossar för fullt på stränderna. De kan sedan segla mot solnedgången 

medan Påskön brinner bakom dem. Alternativet att låta dem bli kvar på ön och bevittna 

kollapsen, döden och förödelsen är mörkare i stämningen, särskilt om de själva faller offer, dör 

eller drivs vansinniga, vandrande bland ruttnande lik och de svedda ruinerna av den kollapsade 

civilisationen. Att bli kvar kan också ges en ljusare twist, om rollpersonerna (kanske till exempel 

genom Hiriwas äktenskap med Jotefa) får viktiga roller i återuppbyggandet av samhället.  

En mer superlativ och svårhanterad möjlighet är att rollpersonernas båt totalförstörs under 

flyktförsöket, kanske krossas den mot klipporna, och de sugs alla ned av strömmarna och 

vågorna. Måhända dör de helt sonika där, men de upplever att valar kommer och bär iväg dem 

på sina ryggar, till ett okänt öde, i denna värld eller någon bortom (se de polynesiska „whale 

rider‟-myterna).  

 

SPELLEDARPERSONER 

 

LÅNGÖRON 

Ngara 

En lång och smal man med ett långt hakskägg som han gärna tvinnar runt sitt pekfinger. Hans 

rakade skalle är täckt med bisarra religiösa tatueringar och lutar sig ofta mot sin trästav, vars 

knopp är en vackert snidad dödskalle. Ngara är en lömsk och lismande typ som ständigt 

påpekar hur mycket han vill hjälpa rollpersonerna, men i själva verket ständigt motarbetar dem. 

Han är den som står bakom många av de problem som de möter på ön. Hans motiv till detta är 

att han är den enda (Förutom Hine), som förstått att Rapa Nui är på väg mot katastrof. Ngara 

när därför en tanke på att lämna ön, och rollpersonerna och deras båt Mako har kommit som en 

skänk från ovan i detta hänseende. Ingen på Rapa Nui utom rollpersonerna kan navigera till 

havs, eller har kunskap om var närmsta beboeliga land är, och Ngara kommer därför vara 

oerhört nyfiken, men till skillnad från alla andra på ön inte på rollpersonerna specifikt, utan var 

de kommer ifrån, något han kommer att ställa närgångna frågor om. Han kan också fråga dem 

om de kommer från Hiva, ett förlovat mytologiskt land i öster. Ngara kommer inte att avslöja att 

han vill lämna ön, dock, inte innan han försatt rollpersonerna i en situation där de är tvungna att 

ta honom med. Det är av denna anledning som Ngara inledningsvis verkar motarbeta 

rollpersonerna - han vill demonstrera att de behöver honom om de ska kunna få tag i trä att 

reparera båten med. Han kommer bida sin tid, intrigera i bakgrunden och se händelserna an, 

och avslöja sin agenda först i slutet av scenariot, gärna i en pressad situation. Om 

rollpersonerna rakt av gör sig vänner med honom behöver Ngara inte tvunget bli en antagonist 

(Mauratas egna planer för rollpersonerna är mer än nog för att hålla igång dramat), men i annat 

fall kommer Ngara vara beredd att gå till oerhörda längder för att få sin vilja igenom, inkluderat 

hot, mord och utpressning. Om det blir krig mellan Kortöronen och Långöronen tänker Ngara 

lämna ön, om han så måste binda Fautave vid en mast för att göra det.  



 

Viktiga värden:   

Mana: Vigör 2, Känsla 4, Förnuft 3 

Passiva förmågor: Uthärda 0, Reagera 1, Motstå 2 

Förmågor: Intrigera (K) 3, Ledarskap (F) 1, Stavkamp (V) 1, Andar (aku aku) (F) 2 

Resurser: Ngara har ungefär ett dussin Långöron-krigare som är beredda att lyda honom 

snarare än Maurata; alla andra måste han manipulera om han vill få dem att göra något bakom 

ryggen på konungen.  

 

Maurata 

Är Långöronens ledare, en fet, kort karl täckt av tatueringar i form av fåglar och geometriska 

mönster. Hans öron är smyckade med enorma träpluggar, större än någon annans. Livslångt 

entusiastiskt intagande av sockerrörsjos har gjort hans mun närmast tandlös, men under sitt 

spädbarnsleende och sin hedonistiska fasad döljer han ett machiavelliskt geni som i ungdomen 

hänsynslöst manövrerade sig till makten. Mauratas primära motivation är att sätta Kortöronen 

på plats, kväsa deras upprorstankar och trygga lugnet på ön, och därigenom sin egen makt, en 

ambition som tycks allt mer hotad. Han ser goda möjligheter att använda rollpersonerna som 

spelpjäser; de är varken Kortöron eller Långöron och hade kunnat medla mellan fraktionerna, 

och i värsta fall kan han använda Kahos och Fautaves stridsförmåga på Långöronens sida. 

Tehei därtill, hade kunnat ersätta Ngara, Mauratas allt mindre pålitlige rådgivare, men om Tehei 

går för långt med att genom sina kunskaper utmanar Mauratas makt, särskilt befogenheten att 

definiera tabu, kommer hövdingen åter ty sig till den insmickrande Ngara.  

 

Viktiga värden:   

Mana: Vigör 1, Känsla 4, Förnuft 4 

Passiva förmågor: Uthärda 1, Reagera 2, Motstå 1 

Förmågor: Intrigera (K) 2, Ledarskap (F) 2, Etikett (K) 1, Sagor och lagar (F) 1 

Resurser: Maurata är Påsköns ariki, och hans makt begränsas endast av Kortöronens gryende 

upprorslusta samt Långöronens inbördes intriger. I teorin har han hela öns befolkning till sitt 

förfogande; men i praktiken primärt Långöronens krigare.  

 

Jotefa 

Den stolte, muskulöse ynglingen Jotefa är hövding Mauratas son, och en pubertal, fåfäng 

känslovarelse. Hans attraktion gentemot Hiriwa blir fort hans primära drivkraft, men han är inte 

utan politiskt snille - om han kunde få Hiriwa, istället för någon dotter till öns intriganta ädlingar, 

skulle han vinna sympati hos Kortöronen, vilket hade kunnat användas till att gynna faderns 

agenda. Ädlingarna är givetvis emot detta, och försöker därför skapa en situation där någon av 

Hiriwas följeslagare, eller prinsessan själv, sårar Jotefas bräckliga stolthet - detta hade fort 

slungat in honom i oresonlig vrede, som förmodligen riktats mot rollpersonerna. Tills detta 

inträffar kommer Jotefa stöta på Hiriwa konstant, och bli stött om hon inte svarar positivt på 

hans närmanden. Han kan lätt bli en av rollpersonernas starkaste supportrar bland Långöronen, 

men också en farlig fiende. 

 

 



Viktiga värden:   

Mana: Vigör 3, Känsla 3, Förnuft 2 

Passiva förmågor: Uthärda 2, Reagera 1, Motstå 0 

Förmågor: Förföra (K) 2, Etikett (K) 1, Strid (V) 1 

 

 

Afi  

Afi är en stor, bufflig och grovhuggen krigare med buskiga ögonbryn som oftast tjänar som en 

av Mauratas vakter i Tongariki. I själva verket är han dock sanslöst manipulerad av Ngara, för 

vilken Afi mest är en nyttig idiot mogen att utnyttjas.  

 

Ilisapesi 

Mauratas fru, en smal och senig kvinna med skärpt blick och stolt hållning. Hon är en väldigt 

jordnära och sansad person och en av de få som inte skräms av Nuas tatueringar. Hon är heller 

inte bekymrad om huruvida rollpersonerna är kort- eller långöron och utgör över huvud taget en 

modererande kraft när känslorna börjar svalla i Tongariki. 

 

Långörekrigare/vakt 

Viktiga värden:   

Mana: Ingen för en total statist eller ett om den skall verka mer kompetent 

Passiva förmågor: Uthärda 1, Reagera 1, Motstå 1 

Förmågor: Strid 1, Vaksamhet 1 

 

KORTÖRON 

 

Kao 

Denne långe senige stenhuggare runt 30-strecket är en av de kortöron i vilkens ögon upprorets 

flamma brinner tydligast. Hans rygg bär piskärren av tidigare straff för försök till uppvigling. Om 

han ser rollpersonerna med långöron kommer han att studera dem intensivt och hatiskt, i vilket 

fall kommer han att kontakta dem snabbt och diskret för att känna dem på pulsen. Han har ett 

oerhört patos för sin sak: Kortöronens befrielse. Helst vill han se ett Rapa Nui med Långöronen 

fängslade i en grotta. Tills rollpersonerna helhjärtat stödjer hans sak kommer han dock att 

behandla dem med viss misstänksamhet. Han har en syster som heter Hine och berättar gärna 

uppriktigt och med stor känsla om Långöronens förtryck mot honom och henne. Om 

rollpersonerna är skeptiska mot honom kan han stundtals ge ett uppgivet intryck, men han 

karskar snabbt upp sig. 

 

Viktiga värden:   

Mana: Vigör 4, Känsla 4, Förnuft 2 

Passiva förmågor: Uthärda 2, Reagera 0, Motstå 1 

Förmågor: Uppvigla (K) 2, Strid (V) 2, Djur och natur (F) 1 

Resurser: Kaos resurser är i teorin ringa, men i praktiken är han Kortöronens informella ledare, 

och går de i fullt uppror kommer de vara mer än dubbelt så många som Långöronen, och Kao 

blir plötsligt en avsevärd maktfaktor på ön.  



 

Te Haha 

Bland stenbrottets kortöron är Te Haha den informelle ledaren. Han är en stor vildsint sälle, som 

hävdar sin ställning genom slagsmål och en bruten näsa som bevis på att han inte alltid vinner.   

 

Arohio 

Kort och knubbigt kortöra som mest vill besegra långöronen för att slippa arbeta. Hon undrar 

mycket om rollpersonernas korta öron.  

 

Hine 

Plågad av drömmar om brinnande Moai och andra apokalyptiska visioner hade Hine mycket på 

sitt samvete och började prata med folk om detta. Detta subversiva beteende störde naturligtvis 

öns styrande och under förevändningen att hon skulle initieras till Ngaras lärjunge sattes hon i 

De vita jungfrurnas grotta för att renas på, vad som verkar vara, obestämd tid. Hon är blek från 

att inte ha sett solljuset på flera månader och väldigt tärd och smal från undernäring. Hon 

kommer att kasta sig över mat om rollpersonerna ger henne det och vara nästan blind av det 

bländande solljuset om hon förs ut ur grottan. Hine är, utöver Ngara, den enda på Påskön som 

insett vartåt det barkar: att det lilla samhället är på väg att förgås i inbördeskrig och hon hade 

kunnat tänka sig att lämna ön med rollpersonerna om de erbjuder henne, men är minst lika 

beredd att stanna kvar och dela Rapa Nuis öde.  

 

Viktiga värden:   

Mana: Vigör 1, Känsla 4, Förnuft 5 

Passiva förmågor: Uthärda 2, Reagera 1, Motstå 1 

Förmågor: Andar och drömmar (F) 2, Djur och natur (F) 1 

Resurser: Kortöronen älskar henne och är villiga att komma till hennes hjälp, men i De vita 

jungfrurnas grotta är Hine outhärdligt ensam och maktlös.  

 

 

NAMNLISTA 

Andra karaktärer kan till exempel heta:  

 

Män                            Kvinnor 

Kaimokoi  Ema 

Take              Hika 

Arohio              Kahula 

Momoku          Osileani 

Kaara              Kahil 

Tomenika         Pua 

Kapiera          Hoku 

Tea-a-tea         Keretiki 

Hanau Epe         Mahina 

Sela              Veatama 

 



Klannamn 

Miru 

Ngaure 

Tupahotu 

Marama 

Tumaheki 

 

Namn på hus, ahu, andar (aku aku), m.m. 

Taura-renga 

Ranga 

Ika 

 

Fautave 

 

“Att segla är nödvändigt. Att leva är inte nödvändigt”.  

 

Son av Hafoka, av det iskalla Taravai. Till skillnad från dina kamrater kommer du från den kyliga 

Mangareva-arkipelagen i söder. Om vintrarna kan temperaturen sjunka ner till 10 grader om 

dagen och ännu lägre på natten. I dessa kalla vatten dväljs Knölvalen och din familj hör till de 

ärorika valdräparna. Många är de släktingar som du fått sörja över, som blivit havens och dess 

bestars rov. Trots detta, trots långa veckor till havs, trots kalla nätter, trots pinande vatten och 

piskande stormar gav ni er ändå ut; år ut, år in. Du och dina många bröder och systrar tvekade 

aldrig. Livet nära kusten var inte för er.  

Den som paddlat i dagar för att hitta en flock valar vet vad tålamod vill säga. Den som sedan 

lyckats få det första spjutet i en best innan den dyker har lärt sig vad träffsäkerhet vill säga. Den 

som vidare sett då den blödande valen till sist ge upp, känner som ingen annan betydelsen av 

triumf. Att slutligen kunna bärga den hem till de som väntar svältandes för att de tillhör ett släkte 

av hårda och stolta risktagare, lär en vad sann tacksamhet är. 

Valdräpare blir sällan gamla eller rika, men åtnjuter ändå en stor respekt i byarna. Även om så 

är fallet avundas vanligt folk inte ert osäkra liv. Ditt eget inleddes av framgångar. Många starka 

flickor och pojkar är du far till, även om flera av dem redan lidit den bleka döden i 

vattenmassorna i kamp mot havets jättar. Man åldras inte vackert av ständigt paddlande, iskallt 

vatten, hårdflätade valrosskinsrep och valjakt. Dina ärr gör dig inte vacker, men trots dina drygt 

50 år är de få unga män som kan mäta sig med din styrka eller seghet. Värst av allt är kanske 

den stora rynkan av oro mitt i pannan från de gånger du stannat i land och dina nära och kära 

gått ut. Decennier av strid mot varelser många gånger din egen storlek har en förmåga att göra 

en väldigt ödmjuk inför sina förmågor, men också intolerant inför slapphet och vekhet. 

Du är en väldig människa. Få kan mäta sig med dig i termer av storlek och styrka. De skulle 

bara se dina fränder! Bland valdräparna är din kroppshydda inget annat än normal. Din ärriga 

kropp och ditt sargade ansikte bär samtidigt andra märken för din ålder och dina bedrifter. 

Samtliga delar av din hud är rikligt tatuerade. Som valdräpare bär du den unika rätten att bära 

Knölvalen: stor, stark och lugn, men inte skön att skåda. Knölvalar, stora som små, kvigor, 

kalvar och tjurar, simmar runt din kropp bland havets övriga bestar tillsammans med mönster, 

ornamenteringar och släktmärken. Varje namn på varje val du dräpt finns skrivet någonstans på 



din kropp. 

Trots ditt stora tålamod och din ödmjukhet kunde du inte hantera förlusten av pek- och 

ringfinger på högerhanden. Aldrig igen skulle en harpun slungas från dina händer. Att stanna 

iland medan söner, döttrar och vänner paddlade ut på jakt kunde du bara inte stå ut med. Livet i 

Mangareva blev outhärdligt och du sökte dig norrut mot Storkungens rike i Raiatea. Där blev du 

snabbt en eftertraktad kapten och styrde snabbt över katamaranen Mahina. Efter ett 

skeppsbrott bland de ökänt svårnavigerade Tuamotu-atollerna hamnade du i den lokala arikins 

(kungens) Keonis tjänst. Ditt första uppdrag var att segla prinsessan Hiriwa, dotter till ariki 

Keoni, med hennes följe till Hiva Oa för ett förbundsäktenskap mellan henne och ariki Ihorangi. 

För denna uppgift gavs du ansvaret över Mako, kungens egen katamaran, men du vet hur 

förrädiskt havet kan vara, och borde inte ha underskattat våldsamheten i dess nycker...  

 

Mana 

(V)igör      ⃞      ⃞     ⃞     ⃞      ⃞      ⃞ 

(K)änsla         ⃞     ⃞        

(F)örnuft     ⃞     ⃞      

 

Förmågor 

Uthärda (V)     2 
Förmågan att uthärda fysisk smärta och trötthet, orsakad av klimat, skada eller ansträngning 

Reagera (K)    0     

Förmågan att tänka och agera snabbt och tydligt, som att ta initiativ och märka dolda saker. 

Motstå    (F)    1 
Karaktärens viljestyrka och beslutsamhet i motgångar, stress eller vid socialt tryck. 

 

Sjöfart (V)  2 

Slagsmål (V)  1 

Hot (V)              1 

Djur och natur (F)       1 

Simning (V)        0 

Uppvigling (K)         0 

Förförelse (K)         0 

 

Relation till övriga: 

Hiriwa 

Du ansvarar för Hiriwas båt och känner att detta ansvar i någon mån också gäller henne. Hon 

verkar vara en ung flicka med stort ansvar och mycket i huvudet. Trots den stora skillnaden i 

ålder har ni en god relation och har närmast blivit goda vänner under seglingens gång, även om 

ni båda är medvetna om att era områden är olika och även ert ansvar och er position. 

Kaho 

Den där Kaho, Hiriwas livvakt ger du inte mycket för. Ung och sorglös, men också ung och 

oerfaren. Samtidigt som du avundas honom hans vackra ungdom, så har du inte mycket 

respekt för pojkvaskern. Han må kunna sin stridskonst, men i en hederlig fajt borde du vinna, 

tror du. 

Tehei 



Hiriwas rådgivare må vara en svag man, men de som besitter stor kunskap och kraftfull mana 

har du mycket respekt för. Dock önskar du att han kunde förstå att ansvaret över Mako är ditt, 

och inte lägga sig i områden där du faktiskt vet bäst. .  

Nua 

Den unga kvinnan Nua, Hiriwas hovdam, utövar en underlig lockelse på dig. Hennes position är 

lite oklar och hon är mycket yngre än dig. Du vet inte riktigt om du får säga vad du känner, men 

om du fick skulle du säga, ja vad? Hur fångar man en vacker ung flicka? Du kan inte hjälpa att 

du drömmer om henne.  

 

 

 

Tangenter och hemligheter 

Den råa valdräparens tangent 

Du är inte van vid hovränker och etikett, utan föredrar att vara “naturlig”, vilket i andras pryda 

små ögon kan uppfattas som burdust, men det är nog bara som folk gör sig till. 

1 xp - Du beter dig “naturligt”  

3 xp - Din rättframhet/din burdusa stil ställer till problem 

Buy off - Du lämnar ditt gamla liv, för att träda in i etiketten och hovets värld 

 

Reparationens tangent 

Fautave är mycket angelägen om att reparera katamaranen Mako och lämna ön. 

1 xp - Framhåll vikten av att båten repareras 

2 xp - Agera för att båten skall repareras 

5 xp - Båten är åter reparerad till oceandugligt skick 

Buy off - Överge båten 

 

Den förbjudna kärlekens tangent 

Du vill gärna vara med Nua, men inser att en relation är helt omöjlig, du är långt under henne i 

status och alldeles för gammal. 

1 xp - Prata med Nua 

2 xp - Avvisa Nua när hon försöker prata med dig 

5 xp - Du hade kunnat få Nua, men låter samvetet komma i vägen, och avvisar henne.  

Buy off - Ni får varandra 

 

Navigationens hemlighet 

Du vet hur man läser stjärnor, vindar, vågor och fåglar. Du kan Polynesien på dina tio fingrar 

och vet hur man hittar hem även när man är helt vilse mitt ute på havet.  

 

Råbusens hemlighet 

Skador som rör (V) och inte är av den permanenta sorten ger dig inte några strafftärningar. 



Värt att veta om Polynesien 
Mitt i Stilla Havet ligger området Polynesien, beståendes av tusentals öar utspridda över en yta 
stor som Afrika. De skeppsbrutna vid världens ände utspelar sig i ett Polynesien innan 
européerna seglat över Stilla Havet (ca 1400-tal). Som en parentes kan nämnas att även om 
scenariot är (någorlunda) historiskt, är samtliga karaktärer påhittade.  
Även om den geografiska ytan är stor är landmassan mycket liten. De största öarna är av 
Ölands storlek och många mindre. Många öar är höga vulkanöar (upp till 2 000 möh), men 
rollpersonerna kommer från Tuamotuarkipelagen som består av atoller, sällan mer än någon 
meter över havet. Samtliga är dock tillräckligt beresta för att ha sett berg. 
Något man inte sett är större landdjur. Grisar, höns och råttor är vanliga djur hållna för deras 
kött. Den huvudsakliga maten består dock av taro-rot, brödfrukt, sötpotatis, kokosnötter samt 
diverse frukter (banan, ananas, mango, citrusfrukter m.m.) och alla typer av fisk och skaldjur. 
Vanligaste matfiskarna är tonfisk och mahi-mahi som båda fångas med harpun. Bland 
skaldjuren räknas den jättelika kokosnötskrabban som en delikatess. En vanlig tillagningsmetod 
är att använda jordugn, d.v.s. elda i en grop, lägga ner maten rullad i palmblad, täcka över och 
sedan vänta några timmar. Som berusningsmedel dricker man kava, bryggd på plantan med 
samma namn; effekten är lugnande. 
Egenskaper som många polynesier klassar som goda är generositet och gästfrihet. Män och 
kvinnor utför samma typer av arbete och familjen är en i västerländska ögon löst definierad 
enhet. Ett barn är alltid välkommet och vem man är född av spelar mycket liten roll jämfört med 
vem som uppfostrade en. Ens biologiska förälder vet man inte alltid vilka de är. 
Man tror på en stor pantheon av gudar och andar, såväl som drömvandring, schamanism och 
spådom. Två centrala begrepp är tabu och mana. 
Ett tabu innebär något som är förbjudet. Konsekvenserna av att bryta ett tabu är mäktiga andars 
vrede och något ingen skulle vilja göra. Ett tabu kan vara en förbjuden plats, en eremit förbjuden 
att träffa andra, en maträtt förbjuden att äta eller dylikt. Skriftspråk finns inte och tabun är ofta 
markerade med benknotor eller döskallar. En Ariki (hövding/kung) har en stor del av sin makt 
genom ensamrätten att formulera nya tabu. 
En persons mana representerar dennes spirituella eller övernaturliga kraft. Det används också 
för att beskriva ledarskap och status: ”Min mana är starkare än din!” 
 
Fraser 
Hej    Ia Orana 
Tack    Mauruuru 
Skål!    Manuia  



Hiriwa 

 

Hela ditt liv har du bara funnits till för att göra andra nöjda, och du är så fruktansvärt trött på det 

att det värker i själen. “Du måste hålla offerskålen”, “du måste dansa vid bjudningen”, “ha en 

sån och en sån blomma i håret, och det här halsbandet”, “kom ihåg att prisa din far och hans 

förfäder”, är allt du fått höra, dag ut och dag in. Tänk om du bara kunde få vara din egen, en 

endaste liten stund? Vem hade kunnat tro att det var jobbigare att vara en sjuttonårig prinsessa 

än slav?  

Som dotter av ariki Keoni, kung av Tuamotu, föddes du till en position av makt, intriger och 

privilegier. Att sitta på tronen i Hao har sedan du föddes givits åt dig som ditt livs mål. Du har 

alltid varit en duktig flicka och du accepterar inget annat än perfektion hos dig själv. Redan som 

liten flicka ansträngde du dig det mesta du kunde för att lära dig allt som din mentor Tehei 

berättade om, i skarp kontrast till Nua, hans dotter och din bästa vän, som aldrig haft tålamod 

med hans lektioner. Du är i sanning tränad till allt en prinsessa kan förväntas kunna: diplomati, 

dans, lagar, uppvisningsstrid, hantverk, sång m.m. 

Utåt sätt bär du alltid en rak rygg och en gnistrande leende, som anstår en av Māuis ättlingar. 

Inuti härjar dock en ständigt fördömande demon: “Du är ful och dum” hör du väsas om och om 

igen, “du är ovärdig”. Även om du strålar av självförtroende är din självkänsla mycket låg, och 

din utstrålning är ett desperat kompenserande, vidmakthållet av din fostran; du anser dig 

oförtjänt av statusen din börd har medfört, och uppmärksamheten du får av andra. Det är viktigt 

för dig att inte röja din fasad, då det hade dragit skam inte bara över dig, utan din far och dina 

stolta förfäder i andevärlden. När det väl kommer till kritan kommer ditt självförtroende därför 

inte att svika, för pressad som du må vara, fylld av tvivel på dig själv, har du ingen anledning att 

tvivla på ditt ädla blod, och du vet dina plikter och din värdighet som prinsessa.  

 

Du är en betagande ung dam, högrest och finlemmad med atletisk kropp, stolt hållning och 

stora klara ögon, vars blick ibland kan förråda dig genom att osäkert flacka från punkt till punkt. 

Som en medlem av det rena blodet bär du himlens fåglar längst dina armar och ben; Pelikaner, 

måsar och falkar flyger över dina lemmar, invävda i djupblå linjer och virvlar. Du bär också 

många vackra smycken som markerar din börd; ett halsband av svarta pärlor, och obsidian, 

hårsmycken av pärlemor och en läpplugg av valben, och snäckskal och träornament hänger 

från ditt höftskynke.  

 

När det beslöts att du skulle resa till Hiva Oa och gifta dig med kung Ihorangi tog hjärtat ett skutt 

i ditt bröst. Äntligen skulle dina ansträngningar bära frukt och du skulle få stå på egna ben, fri 

från släktens ständigt vakande ögon. Förhoppningarna på framtiden hade bara delvis hunnits 

ersättas av en gnagande osäkerhet när ni satte kurs mot Ihorangis öar, men kanske var den 

plötsliga stormen ett gudarnas hån mot dina tvivel. Det lät nästan som vinden skrattade åt dig 

innan vågorna sköljde över era båtar, och havet slukade er.  

 

Mana 

(V)igör        ⃞     ⃞      ⃞ 

(K)änsla        ⃞     ⃞      ⃞ 

(F)örnuft     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ 



Förmågor 

Uthärda (V)     0 
Förmågan att uthärda fysisk smärta och trötthet, orsakad av klimat, skada eller ansträngning. 

Reagera (K)    2 
Förmågan att tänka och agera snabbt och tydligt, som att ta initiativ och märka dolda saker. 

Motstå    (F)    1 
Karaktärens viljestyrka och beslutsamhet i motgångar, stress eller vid socialt tryck. 

 

Ledarskap (F)         2 

Etikett (K)         1 

Sagor och lagar (F)    1 

Slagsmål (V)         1 

Förförelse (K)         0 

Konspirerande (K)      0 

Simning (V)         0 

 

Relation till övriga: 

Tehei 

Aldrig har du träffat någon som vet så mycket som Tehei! Din läromästare sedan unga år har du 

haft dina duster med, samtidigt som du värderar honom oerhört högt. Nu när du börjar bli vuxen 

börjar du tycka att han borde sluta säga åt dig hur du skall göra hela tiden. 

Fautave 

Du beundrar den gamle sjökaptenen för hans lugn och självsäkerhet. Trots hans låga ställning 

har du i honom funnit en samtalspartner som du känner stort förtroende och tillit för. Hans språk 

och sätt kan ibland vara lite grovt, till följd av hans ringa utbildning, men du brukar försöka 

påpeka detta på ett finkänsligt sätt. 

Kaho 

Din beskyddare Kaho är en klippa i ditt liv. Dock kan han vara lite tråkig och ängslig. Samtidigt 

som du känner dig väldigt trygg i hans närvaro, så kan hans tendenser till att vara 

överbeskyddande vara lite irriterande. 

Nua 

Ingen känner dig som Nua. Ni har alltid varit som ler och långhalm och hon känner din själs 

innersta skrymslen. Hon kan ibland vara lite underlig och svartsynt, men er vänskap står över 

alla konflikter. Hon är din bästa vän. 

 

Tangenter och hemligheter 

Den desperata perfektionistens tangent 

1 xp - Älta ett misslyckande 

3 xp - Ge upp hellre än att acceptera en halvmesyr 

Buy off - Acceptera dina brister 

 

 

 

 



Det sanna blodets tangent 

1 xp - Du ber om något 

2 xp - Du försvarar framgångsrikt din värdighet 

5 xp - Någon svär dig trohet 

Buy off - Du avsäger dig din födslorätt  

 

Ledarskapets tangent 

1 xp - Hjälp en kamrat i en konflikt 

2 xp - Håll samman en grupp 

5 xp - Led folk till stordåd 

Buy off - Överge förlorarna och ta saker i helt egna händer 

 

Den polynesiska prinsessans hemlighet  

Du må tvivla på dig själv, men inte på din värdighet, och du kan föra dig som det anstår de 

främsta av människor - i situationer där Hiriwa försöker kommendera eller imponera på individer 

av lägre social status får hon spendera hur många bonustärningar som helst. 

  



Värt att veta om Polynesien 
Mitt i Stilla Havet ligger området Polynesien, beståendes av tusentals öar utspridda över en yta 

stor som Afrika. De skeppsbrutna vid världens ände utspelar sig i ett Polynesien innan 

européerna seglat över Stilla Havet (ca 1400-tal). Som en parentes kan nämnas att även om 

scenariot är (någorlunda) historiskt, är samtliga karaktärer påhittade.  

Även om den geografiska ytan är stor är landmassan mycket liten. De största öarna är av 

Ölands storlek och många mindre. Många öar är höga vulkanöar (upp till 2 000 möh), men 

rollpersonerna kommer från Tuamotuarkipelagen som består av atoller, sällan mer än någon 

meter över havet. Samtliga är dock tillräckligt beresta för att ha sett berg. 

Något man inte sett är större landdjur. Grisar, höns och råttor är vanliga djur hållna för deras 

kött. Den huvudsakliga maten består dock av taro-rot, brödfrukt, sötpotatis, kokosnötter samt 

diverse frukter (banan, ananas, mango, citrusfrukter m.m.) och alla typer av fisk och skaldjur. 

Vanligaste matfiskarna är tonfisk och mahi-mahi som båda fångas med harpun. Bland 

skaldjuren räknas den jättelika kokosnötskrabban som en delikatess. En vanlig tillagningsmetod 

är att använda jordugn, d.v.s. elda i en grop, lägga ner maten rullad i palmblad, täcka över och 

sedan vänta några timmar. Som berusningsmedel dricker man kava, bryggd på plantan med 

samma namn; effekten är lugnande. 

Egenskaper som många polynesier klassar som goda är generositet och gästfrihet. Män och 

kvinnor utför samma typer av arbete och familjen är en i västerländska ögon löst definierad 

enhet. Ett barn är alltid välkommet och vem man är född av spelar mycket liten roll jämfört med 

vem som uppfostrade en. Ens biologiska förälder vet man inte alltid vilka de är. 

Man tror på en stor pantheon av gudar och andar, såväl som drömvandring, schamanism och 

spådom. Två centrala begrepp är tabu och mana. 

Ett tabu innebär något som är förbjudet. Konsekvenserna av att bryta ett tabu är mäktiga andars 

vrede och något ingen skulle vilja göra. Ett tabu kan vara en förbjuden plats, en eremit förbjuden 

att träffa andra, en maträtt förbjuden att äta eller dylikt. Skriftspråk finns inte och tabun är ofta 

markerade med benknotor eller döskallar. En Ariki (hövding/kung) har en stor del av sin makt 

genom ensamrätten att formulera nya tabu. 

En persons mana representerar dennes spirituella eller övernaturliga kraft. Det används också 

för att beskriva ledarskap och status: ”Min mana är starkare än din!” 

 

Fraser 

Hej    Ia Orana 

Tack    Mauruuru 

Skål!    Manuia 

  



Tehei 
Andra människor behöver mer riktning i livet. Inte du. Så länge du kan minnas har du närt 

drömmar om kunskap och makt. Tänk vad mycket bättre världen vore om folk visste lite mer! Du 

härstammar från den mäktige forntidshjälten Maui, och har hela ditt drygt femtioåriga liv brunnit 

för att återvinna något av din store förfaders glans och ära åt din familj. Men du dög inte till 

krigare, med din svaga kroppsbyggnad. Du försökte hängivet ta dig fram i Arioi, guden „Oros 

slutna sällskap, men gudomen ville aldrig tala till dig och fullborda din initiering. Istället fann du 

ditt kall som rådgivare åt Tuamotus konung, och har troget tjänat honom hela ditt långa liv i 

hopp om att du därigenom ska vinna ära. Så sakta har du dock bittert börjat inse att posten som 

hjärnan bakom tronen är en otacksam en, och att ingen tycks se din talang för politik, erkänna 

vidden av hur mycket du kan om allt mellan himmel och jord, eller hur noggrant du inhämtat och 

bevarat förfädernas dolda kunskaper. Du känner världens växter, djur, människor och platser 

från Tonga i öster till andarnas rike Hiva i väster, och du behärskar de hemliga skrifterna, 

symbolerna och riterna. Men din kung och hans söner och döttrar får all ära, och ingen har 

någonsin sagt till dig “Tehei, det där gjorde du bra”.  

Du hade satt ditt hopp till dina barn. Kaho, din son, är en formidabel krigare och idrottsman och 

högt respekterad, och din dotter Nua är prinsessan Hiriwas förtrogna. Hon togs emot av „Oro på 

ett sätt du själv aldrig gjorde och har en lovande potential att förstå de hemliga tingen. De är 

båda bångstyriga på sitt eget sätt, din son och din dotter, men du får erkänna att du inte gjort 

livet lätt för dem genom att ständigt tvinga dem att välja mellan lojaliteten till sin far och den 

kungafamilj de tjänar. De är unga och nyckfulla och inte tillräckligt hängivna att vinna prestige åt 

sitt blod, och du är fast besluten att med hård faderlig hand lära dem. 

 

Men så uppenbarade sig en ny möjlighet till ära, när du med grandios diplomati mäklade ett 

äktenskap mellan prinsessan Hiriwa och den store kung Ihorangi av Hiva Oa, vilket skulle skapa 

en mäktig allians mellan honom och din konung. Med prinsessan, din son och din dotter och en 

eskort av vana sjömän och krigare satte ni segel norrut mot Hiva Oa för att fullborda förbundet, 

och bringa ära till både ditt och kungarnas namn. Men havets makter reste sig mot er som om 

det ville krossa din framgång, och hela er mäktiga flotta slukades av vågorna.  

 

Du är en smal och fårad man med klar, skarp blick, markerade kindben och ett smalt getskägg 

som du vårdar ömt. Eftersom du föddes ofri har du aldrig ägt rätten att tatuera dig, inte ens efter 

att du vunnit din frihet, och din brist på tatueringar kompenserar du genom stora öronpluggar, 

amuletter och fetischer, och ett par fina fågelfjädrar i ditt grånade hår, hopsatt i en stram knut. 

Du bär en kappa av fågelfjädrar över dina smala axlar, och har flera skumma amuletter 

hängande från höftskynket.   

 

 

 

 

 

 

 



Relation till övriga: 

Hiriwa 

Allt Hiriwa lärt sig har du lärt henne. Hon är både din älskade adept och nyckeln till din karriär. 

Den initialt instrumentella attityd du hade till henne som barn lever fortfarande hos dig, men i 

takt med hennes utveckling till en mycket intelligent och kapabel ung kvinna har du börjat 

respektera henne. Hon är ju trots allt en produkt av din oerhörda visdom! 

Fautave 

Denna barbar, detta råa sälle till man, är den som skall föreställa mest seglingskunnig, er 

navigatör på vägen till Hiva Oa. Dock har han fått mycket om bakfoten. Även om din förståelse 

av sjöfart är rent teoretisk, så går den långt över det simpla praktiska kunnande som Fautave 

har. 

Kaho 

Din trögtänkte son Kaho är en ständig källa till besvikelse. Han må vara en skicklig krigare, men 

det är också det enda. Du har dessutom tvivel om vem han är mest lojal mot, Hiriwa eller dig. 

Oftast blir du bara trött av hans misstag. 

Nua 

Din kära dotter Nua är din stora stolthet. Kunnig, listig och klipsk, sin far upp i dagen. Men det 

grämer dig att hon klättrar så långsamt i Airois hierarki, och att hon inte lyssnar på dina 

lektioner.  

 

Mana 

(V)igör      ⃞ 

(K)änsla     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ 

(F)örnuft     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞     ⃞ 

 

Förmågor 

Uthärda (V)     0 
Förmågan att uthärda fysisk smärta och trötthet, orsakad av klimat, skada eller ansträngning 

Reagera (K)    1 
Förmågan att tänka och agera snabbt och tydligt, som att ta initiativ och märka dolda saker. 

Motstå    (F)    2 
Karaktärens viljestyrka och beslutsamhet i motgångar, stress eller vid socialt tryck. 

 

Sagor och lagar (F) 2 

Konspirerande (K)     1 

Vältalighet (K)         1 

Andar (Aku aku) (F)    1 

Etikett    (K)         0 

Sjöfart (V)                 0 

Stavkamp (V)              0  

 

 

 

 



Tangenter och hemligheter 

Statusjaktens tangent 

1 xp - Du får beröm 

2 xp - Du slår vakt om Hiriwas höga status 

5 xp - Du når själv en högre position, på någon annans bekostnad 

Buy off - Acceptera din lott i livet 

 

Lärarens tangent 

1 xp - Du ger en sakupplysning. 

3 xp - Du ger en längre förklaring på hur någonting faktiskt förhåller sig. 

Buy off - Du erkänner din okunskap och accepterar att du måste undervisas om något 

 

Den oförsonlige faderns tangent 

1 xp - Favorisera Nua 

2 xp - Du får ett av dina barn att göra som du säger 

5 xp - Sätt någon av dem på plats i en Utökad konflikt  

Buy off - Förlora en konflikt mot dem  

 

Kunskapens hemlighet 

Du vet praktiskt taget allt som finns att veta om sagor, lagar, traditioner, geografi, andeliv m.m. i 

Polynesien. Denna hemlighet gör att du när som helst har rätt att etablera faktapåstående eller 

klargör sakförhållanden (dock vet du inget specifikt om ön ni landat på). Exempel: “Ni kan inte 

kräva att Kaho lämnar ifrån sina vapen, den store aku-aku‟n Hoa-Haka-Nanaia, „Det blå blodets 

beskyddare‟ kräver att en prinsessa alltid har en beväpnad livvakt i sin närvaro.” Denna 

hemlighet ger också Tehei den oerhört betydande förmågan att ifrågasätta alla tabun, även 

sådana som Långöronens ariki hävdar; men detta måste i så fall givetvis göras genom konflikt 

med lämplig förmåga (eller mot Reagera). Säger arikin att ett tabu råder, är Tehei alltså inte fri 

att bryta det per se, utan kan bara få det förklarat ogiltigt eller hitta kryphål i det. Annat exempel: 

“Såg ni att den där simpla vakten bar fregattfågelns tatuering, ett adelskapets märke. Säkert en 

som förlorat sin ställning och längtar efter upprättelse.” Var kreativ! 

Förslag på namn på aku aku och andra auktoriteter: Kohau-o-te-ranga, Make Make, Ure-vai-iko 

  



Värt att veta om Polynesien 
Mitt i Stilla Havet ligger området Polynesien, beståendes av tusentals öar utspridda över en yta 

stor som Afrika. De skeppsbrutna vid världens ände utspelar sig i ett Polynesien innan 

européerna seglat över Stilla Havet (ca 1400-tal). Som en parentes kan nämnas att även om 

scenariot är (någorlunda) historiskt, är samtliga karaktärer påhittade.  

Även om den geografiska ytan är stor är landmassan mycket liten. De största öarna är av 

Ölands storlek och många mindre. Många öar är höga vulkanöar (upp till 2 000 möh), men 

rollpersonerna kommer från Tuamotuarkipelagen som består av atoller, sällan mer än någon 

meter över havet. Samtliga är dock tillräckligt beresta för att ha sett berg. 

Något man inte sett är större landdjur. Grisar, höns och råttor är vanliga djur hållna för deras 

kött. Den huvudsakliga maten består dock av taro-rot, brödfrukt, sötpotatis, kokosnötter samt 

diverse frukter (banan, ananas, mango, citrusfrukter m.m.) och alla typer av fisk och skaldjur. 

Vanligaste matfiskarna är tonfisk och mahi-mahi som båda fångas med harpun. Bland 

skaldjuren räknas den jättelika kokosnötskrabban som en delikatess. En vanlig tillagningsmetod 

är att använda jordugn, d.v.s. elda i en grop, lägga ner maten rullad i palmblad, täcka över och 

sedan vänta några timmar. Som berusningsmedel dricker man kava, bryggd på plantan med 

samma namn; effekten är lugnande. 

Egenskaper som många polynesier klassar som goda är generositet och gästfrihet. Män och 

kvinnor utför samma typer av arbete och familjen är en i västerländska ögon löst definierad 

enhet. Ett barn är alltid välkommet och vem man är född av spelar mycket liten roll jämfört med 

vem som uppfostrade en. Ens biologiska förälder vet man inte alltid vilka de är. 

Man tror på en stor pantheon av gudar och andar, såväl som drömvandring, schamanism och 

spådom. Två centrala begrepp är tabu och mana. 

Ett tabu innebär något som är förbjudet. Konsekvenserna av att bryta ett tabu är mäktiga andars 

vrede och något ingen skulle vilja göra. Ett tabu kan vara en förbjuden plats, en eremit förbjuden 

att träffa andra, en maträtt förbjuden att äta eller dylikt. Skriftspråk finns inte och tabun är ofta 

markerade med benknotor eller döskallar. En Ariki (hövding/kung) har en stor del av sin makt 

genom ensamrätten att formulera nya tabu. 

En persons mana representerar dennes spirituella eller övernaturliga kraft. Det används också 

för att beskriva ledarskap och status: ”Min mana är starkare än din!” 

 

Fraser 

Hej    Ia Orana 

Tack    Mauruuru 

Skål!    Manuia 

  



Nua 

 

Du är dotter till kungens rådgivare Tehei och dras med ett tungt arv från mäktiga förfäder; redan 

som liten var du begåvad med profetiska drömmar, och invigdes i Arioi, krigsguden „Oros 

mystiska kult, där Tehei hoppades du skulle gå längre än han själv någonsin gjorde. 

Invigningsriten är något du minns än idag, för under den blev du besatt av guden själv, och allt 

sedan dess har dina drömmar varit starkare och märkligare än innan, även om du allt som oftast 

finner dig frustrerande oförmögen att tolka dem, något din far varit ivrig att råda bot på genom 

undervisning i de fördolda tingen. Men dina framsteg har gått långsamt, till Teheis besvikelse; 

han påpekar hela tiden den ära du givits och hur du borde hänge dig åt ditt kall, men du bad 

aldrig om att få bli Arioi, du bad aldrig om andarnas uppmärksamhet. Lyckligtvis ingår i Ariois 

förpliktelser också att förbereda fester och ceremonier och underhålla med dans, skådespel och 

sång, aktiviteter som roar betydligt mer än långrandiga lektioner och bisarra mardrömmar. Detta 

är förvisso allvarliga ting på sitt sätt, för „Oro är gud också över konsten, och Arioi har en unik 

plats i det polynesiska samhället i det att ni är fria att kritisera makthavarna, så länge ni gör det 

lekfullt; i sång, dans eller skådespel. Med denna roll har ett visst patos, och stolthet, fötts hos 

dig - du kan inte tigande uthärda kränkningar, varken mot andra eller mot dig själv, och det är 

upp till dig att agera mot maktmissbruk och orättvisor, om det så är kungar som ligger bakom.  

Kanske är det därför, eller helt enkelt genom andarnas ironi, som du blivit hovdam och ständigt 

sällskap åt Hiriwa, kung Keonis dotter. Du förväntas bistå henne i allt möjligt och hjälpa henne 

hålla på  traditionerna, och visst, det är en ärofylld post som din far kämpade för att du skulle 

föräras, men varför just du? Är det ytterligare en av „Oros prövningar? Kung Keoni är en 

makthungrig, svekfull despot du föraktar, utan känsla för varken andevärlden eller normalt hyfs, 

och hans dotter är inte mycket bättre. Du har insett att det är bäst att inte brottas mot ödet, utan 

låta „Oro styra dig dit han vill, och ibland kan du bubbla av nyfikenhet inombords på vad guden 

vill med dig, men det här? Varför skulle du av alla personer följa med prinsessan till hennes fete 

trolovade, kung Ihorangi av Hiva Oa, som säkert är lika korrupt som hennes far? Men du borde 

inte ha tvivlat. Rätt som det var reste sig väldiga vågor över era båtar, regnet piskade ned från 

en åskkrönt himmel, och du minns hur katamaranen med dig, prinsessan, din far och din bror 

sveptes österut av en mäktig vind, innan du svimmade av umbärandena. Kanske finns „Oros 

hand i det här, ändå? Vart tar han er?  

Du är kort och ganska klent byggd, med bred mun, markerade kindben och märkligt ljusa ögon, 

nästan gröna. Du tycker själv det är märkligt att du någonsin får mäns blickar när du står intill 

din väninna Hiriwa, men samtidigt vet du att skönhet är ett kriterium för Arioi, så du har antagit 

att det är något speciellt med ditt utseende, trots att du saknar både resligheten och de fina 

näsbenen hos din far och din bror. En av „Oros tatueringar, ett ringformat mönster med särskild 

mystisk signifikans, löper längst din högra fotled, och ett annat mönster går i en bård ned från 

din läpp mot hakan. Du har också en skum liten blå fläck under ena ögat, som lär vara en 

tatuering, men du kan inte minnas när du fick den - den uppträdde efter att du besatts av „Oro. I 

håret bär du fjädrarna från en ljusgul trast, en fågel som förknippas med gudomen, kanske i ett 

fåfängt hopp att „Oro ska uppmärksamma dig och förklara en gång för alla i vilket dunkelt syfte 

han sänt dig till världen. Om din hals hänger ett halsband med en fågel i blå sten, ett minne från 

din mor som dog när hon satte Kaho till världen; det är din käraste ägodel, för sådan märklig blå 

sten har inte ens Tehei ett namn på.  



Mana 

(V)igör      ⃞      ⃞ 

(K)änsla     ⃞      ⃞      ⃞     ⃞      ⃞ 

(F)örnuft           ⃞      ⃞     ⃞ 

 

Förmågor 

Uthärda (V)     1 

Förmågan att uthärda fysisk smärta och trötthet, orsakad av klimat, skada eller ansträngning 

Reagera (K)    1 
Förmågan att tänka och agera snabbt och tydligt, som att ta initiativ och märka dolda saker. 

Motstå    (F)    1 
Karaktärens viljestyrka och beslutsamhet i motgångar, stress eller vid socialt tryck. 

 

Andar och drömmar (K) 2 

Sagor och lagar (F)                1 

Skådespel (K)                      1 

Uppvigling (K)                      1 

Slagsmål (V)                      0 

Etikett (K)                      0 

Förförelse (K)                         0  

 

Relation till övriga: 

Hiriwa 

Hiriwa är din äldsta vän, och ni var oskiljaktiga som små, men ändå avskyr  du henne. Denna 

pretentiösa och ängsliga lilla skit har du tvingats leva med hela ditt liv; uppvuxen med silversked 

i mun tror hon att världen kretsar runt henne och hennes ädla blod. Du är förpliktigad att umgås 

med henne, och hatar det, men ibland undrar du om inte också detta är en prövning - det finns 

något hos Hiriwa, en svag gnista av storhet, som ibland uppenbarar sig och brinner med en 

strålande glöd. Hon hade kanske kunnat bli en fantastisk drottning en dag, ståtlig och rättfärdig, 

om någon bara lärde henne veta hut. Kanske är det du som måste locka fram denna gnista hos 

henne, för din far kommer då rakt inte göra det.  

Fautave 

Er kapten på vägen mot Hiva Oa, Fautave, är en medelålders man som vet vad han vill och 

tycks stå på god fot med de mäktiga valarnas andar. Det är egenskaper som tillsammans med 

hans ärrade kropp gör honom intressant och attraktiv i dina ögon. Att folk skulle tycka att det var 

olämpligt att flörta med honom; det är bara en bonus; som ännu ogift Arioi är du fri att ta vilka 

män du vill.  

Tehei 

Upprorslustan bubblar i din kropp. Din far var visserligen den som förde in dig i Arioi, men på 

den nivå du nått till kan han inte hjälpa dig längre. Han och Hiriwa representerar båda den 

värdsliga auktoritet som du föraktar, men till skillnad från henne kan du tillåta dig att käbbla med 

Tehei. Han ter sig ofta pajasartad i dina ögon, i sitt desperata sökande efter flyktig världslig 

makt. 

 



Kaho 

Din lillebror har vuxit upp till en mäktig krigare, enligt honom själv. Du älskar att sticka hål på 

hans uppsvällda, men ack så sköra ego, med små skämt. Du menar inget illa och försöker att 

inte vara för elak, det är trots allt din bror. I någon mån förundras du över hur olika ni är, men i 

grund och botten hyser du kärlek för din bror. 

 

 

Tangenter och hemligheter 

Det dolda syftets tangent 

Nua blir fort övertygad om att stormen inte var en slump, och att „Oros ande har lett henne till 

Påsköns avlägsna stränder 

1 xp - Lär dig något om denna plats 

2 xp - Nysta i ett mysterium 

5 xp - Hitta ditt syfte 

Buy off - Uppfyll det  

 

Rebellens tangent 

1 xp - Stå på dig mot auktoriteter 

3 xp - Kritisera dem öppet  

Buy off - Låt dig kuvas 

 

Den förbittrade hovdamens tangent 

1 xp - Antyd ogillande gentemot Hiriwa 

2 xp - Bråka med henne  

5 xp - Erkänn för henne att du avskyr henne 

Buy off - Försonas, eller skiljs åt för alltid  

 

Sanndrömmarnas hemlighet 

Nua kan få en profetisk dröm genom att spendera två poäng känsla innan hon lägger sig för att 

sova, men det varierar starkt hur tydliga dessa drömmar är; de är ofta fyllda av bisarra tecken, 

febriga förnimmelser och gåtfulla, ibland skrämmande, uppenbarelser. 

 

„Oros beskydd 

Kanske är det andarna som hjälper dig, kanske är det bara det faktum att du helt enkelt är 

envis, och aldrig ger upp när du väl kämpar för någon eller något du tror på; hursomhelst har du 

en kuslig förmåga att överträffa allas förväntningar. Om Nua väljer att förlänga en konflikt där 

hon är i underläge (motståndaren har minst en poäng högre än henne i aktuell färdighet) får hon 

en bonustärning första rundan. 

  



Värt att veta om Polynesien 
Mitt i Stilla Havet ligger området Polynesien, beståendes av tusentals öar utspridda över en yta 

stor som Afrika. De skeppsbrutna vid världens ände utspelar sig i ett Polynesien innan 

européerna seglat över Stilla Havet (ca 1400-tal). Som en parentes kan nämnas att även om 

scenariot är (någorlunda) historiskt, är samtliga karaktärer påhittade.  

Även om den geografiska ytan är stor är landmassan mycket liten. De största öarna är av 

Ölands storlek och många mindre. Många öar är höga vulkanöar (upp till 2 000 möh), men 

rollpersonerna kommer från Tuamotuarkipelagen som består av atoller, sällan mer än någon 

meter över havet. Samtliga är dock tillräckligt beresta för att ha sett berg. 

Något man inte sett är större landdjur. Grisar, höns och råttor är vanliga djur hållna för deras 

kött. Den huvudsakliga maten består dock av taro-rot, brödfrukt, sötpotatis, kokosnötter samt 

diverse frukter (banan, ananas, mango, citrusfrukter m.m.) och alla typer av fisk och skaldjur. 

Vanligaste matfiskarna är tonfisk och mahi-mahi som båda fångas med harpun. Bland 

skaldjuren räknas den jättelika kokosnötskrabban som en delikatess. En vanlig tillagningsmetod 

är att använda jordugn, d.v.s. elda i en grop, lägga ner maten rullad i palmblad, täcka över och 

sedan vänta några timmar. Som berusningsmedel dricker man kava, bryggd på plantan med 

samma namn; effekten är lugnande. 

Egenskaper som många polynesier klassar som goda är generositet och gästfrihet. Män och 

kvinnor utför samma typer av arbete och familjen är en i västerländska ögon löst definierad 

enhet. Ett barn är alltid välkommet och vem man är född av spelar mycket liten roll jämfört med 

vem som uppfostrade en. Ens biologiska förälder vet man inte alltid vilka de är. 

Man tror på en stor pantheon av gudar och andar, såväl som drömvandring, schamanism och 

spådom. Två centrala begrepp är tabu och mana. 

Ett tabu innebär något som är förbjudet. Konsekvenserna av att bryta ett tabu är mäktiga andars 

vrede och något ingen skulle vilja göra. Ett tabu kan vara en förbjuden plats, en eremit förbjuden 

att träffa andra, en maträtt förbjuden att äta eller dylikt. Skriftspråk finns inte och tabun är ofta 

markerade med benknotor eller döskallar. En Ariki (hövding/kung) har en stor del av sin makt 

genom ensamrätten att formulera nya tabu. 

En persons mana representerar dennes spirituella eller övernaturliga kraft. Det används också 

för att beskriva ledarskap och status: ”Min mana är starkare än din!” 

 

Fraser 

Hej    Ia Orana 

Tack    Mauruuru 

Skål!    Manuia 

  



Kaho 
 
Ditt öde har aldrig bestämts av dig. Från den dagen då du som femåring fick i uppgift av din far, 
hövdingens rådgivare, att hålla ett öga på den då nyfödda prinsessan Hiriwa, så har du varit 
hennes beskyddare, livvakt och vän. Du har alltid stått i hennes skugga och du trivs där. När 
hon gått hos sina läromästare och övat sång och dans, lag och rätt, segling och dykning, etikett 
och diplomati och allt vad prinsessor nu kan behöva, så har du fått träning i stridens konst. Din 
kropp är ett dödligt vapen, men du har egentligen aldrig sett riktig strid. Din kropp är en ung 
mans, nästan en pojkes, blott tjugotvå år gammal. Din hy är vacker och mjuk, omärkt av ärr, 
men under den vilar stenhårda muskler. Du vet hur ett liv skall tas och om Hiriwas liv och lem 
stod i fara skulle du inte tveka en sekund att döda för att skydda henne, tror du iallafall. 
Som krigare bär du hajar och svärdfiskar som tatueringar. Dina axlar, vader och lår är rikt 
ornamenterade och ett mönster på bröstet letar sig upp över halsen och når nästan över hakan. 
Det riktigt väntar på att få slingra sig upp över din kind, men ditt ansikte får ingen nål röra förrän 
du fällt en annan mans blod, vilket gör att du ser lite barnslig ut. Detta till din stora förtret. På 
ryggen bär du din stoltaste tatuering, en enorm rocka. Denna får endast bäras av det rena 
blodets närmaste tjänare, men binder dem också på livstid åt dessa. 
 
Att vara Hiriwas beskyddare är en uppgift du tar på största allvar, och du skäms över hur du då 
och då brustit i detta värv. En gång när Hiriwa var liten och du skulle hålla ögonen på henne 
klättrade hon upp i en palm medan du hade tankar åt helt andra håll. Som genom ett mirakel 
hörde du hennes skrik och han precis kasta dig bort och fånga henne i dina armar innan hon 
krossades mot de vassa korallstenarna. Det var tyvärr inte första gången du glömde något 
viktigt, men du kan inte hjälpa dig själv. Det tar inte lång tid för dig att fastna med blicken i 
himlen och filosofera över vardagens besynnerligheter medan samma vardag faller sönder inför 
dina overksamma händer. 
Ännu ett minne som plågar dig är dagen då din krigarinitiationsperiod skulle ske. Efter tre 
dagars segling till den avlägsna och mycket otillgängliga Puka Puka-atollen insåg du att din U‟u 
inte var med. Detta vapen, en enorm stridsklubba som du givits som en ceremoniell gåva till din 
träning av självaste ariki Keoni, din konung. Nu stod du där obeväpnad på Puka Pukas 
korallrev. Det var bara att segla hem och återvända dit nästa år, ty den gamle mästaren tog 
bara emot nya adepter under årets kortaste dag. Din fader, Tehei, slutade aldrig plåga dig för 
detta. 
 
Dina fem år på Puka Puka förvandlade dig till den du är idag. Den osäkre unge grabben som 
seglade dit återvände täckt av ett pansar av muskler och vilja. Puka Pukas stridsträning är den 
hårdaste i hela världen; inget annat duger åt den som skall vara livvakt åt en dotter till en ariki. 
Blotta åsynen av din gigantiska U‟u-klubba gör de flesta förskräckta. På dina rörelser ser man 
lång väg att din kropp är skolad till strid och inget annat.  
 
När du återvände hade dock mycket förändrats. Den lilla flickprinsessan hade förvandlats till en 
vacker ung kvinna. Ni var inte längre lekkamrater och Tehei bad dig ständigt om information om 
hennes havanden och göranden. Det kändes nästan som att han satt dig där bara för att få en 
informant. 
Hur som helst har ni nu satt segel mot Hiva Oa till Hiriwas giftermål, och du skall bli hedersvakt 
hos konungen där, en avundsvärd och bekväm position. Men havets makter sade emot, och en 
väldig stormvåg sköljde över er flotta, och det är det sista du minns.  
 



Mana 
(V)igör      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ 
(K)änsla     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ 
(F)örnuft     ⃞ 
 
Förmågor 
Uthärda (V)     1 
Förmågan att uthärda fysisk smärta och trötthet, orsakad av klimat, skada eller ansträngning. 
Reagera (K)    2 
Förmågan att tänka och agera snabbt och tydligt, som att ta initiativ och märka dolda saker. 
Motstå    (F)    0 
Karaktärens viljestyrka och beslutsamhet i motgångar, stress eller vid socialt tryck. 

Stridsträning (K) 2 
Etikett (K)                   1 
Slagsmål (V)          1 
Akrobatik (V)          1 
Uppvigling (K)          0 
Konspirerande (K)      0 
Simning (V)          0 
Sagor och lagar (F)    0 
 

Relation till övriga: 

Hiriwa 

Din relation till Hiriwa är djup platonsk kärlek (eller?). En relation er emellan är förbjuden på så 

många plan att du inte vågat tänka tanken ens. Hiriwas säkerhet går före allt annat och du ser 

henne ibland nästan mer som ett värdefullt skört objekt än en människa.  

Fautave 

Fautave har en väldigt fysisk auktoritet som skiljer sig mycket från hovets intriger och på Puka 

Puka, där den skickligaste var högst i rang. Du uppfattar honom därför som burdus, och vet inte 

om du ska respektera eller förakta honom (han är äldre än dig trots allt), men samtidigt kan det 

ibland uppstå en varm grabbighet er emellan. 

Tehei 

Hela ditt liv har Tehei vart på dig om det ena än det andra. Ni drar inte alltid jämt, men samtidigt 

skulle du aldrig få vara nära Hiriwa om det inte vore för honom. Du tycker om honom för att han 

gett ditt liv mening, men hur kan han så hänsynslöst utnyttja sina egna barn som politiska 

spelpjäser mot deras bästa vän, Hiriwa? 

Nua 

Din syster Nua och Hiriwa har alltid stått varandra oerhört nära; som barn lekte ni alltid alla tre, 

men nu känns det som ni glidit ifrån varandra. Du vill egentligen vara din systers vän, och 

högaktar henne för hennes profetiska drömmar och själsliga styrka, men samtidigt avundas du 

henne, dels för närheten till Hiriwa, dels för närheten till Tehei, er far. Visst, hon har gått i hans 

fotspår som mystiker, men du är sonen och krigaren, och blir ohjälpligt irriterad varenda gång 

Nua driver med dig, bemöter dig som sin dumme lillebror snarare än med respekt.  

 

 



Tangenter och hemligheter 

Beskyddarens tangent 

1 xp - Var beskyddande mot Hiriwa 

2 xp - Avvärj eller förhindra en fara mot henne 

5 xp - Rädda hennes liv 

Buy off - Överge henne 

 

Den misslyckade sonens tangent 

Hela ditt liv har du ansträngt dig för att få Tehei att vara stolt över dig, men varje gång du skall 

göra något viktigt verkar det gå åt skogen. 

1 xp - Prata om framtida hjältedåd 

2 xp - Du framstår som misslyckad 

5 xp - Du får chansen till stordåd och att imponera på Tehei, men misslyckas. 

Buy off - Äntligen känner du att Tehei är stolt över dig! 

 

Första blodets tangent 

Puka Pukas elitträning tillåter endast den krigare som fällt blod i ärofylld ren strid att tatuera sitt 

ansikte, varför du är ivrig att bevisa din manlighet på detta sätt.  

1 xp - Sök strid 

2 xp - Dra dig ur ett bråk som inte är tillräckligt ärofyllt för första blodet 

5 xp - Du dräper en man, men med rättfärdiga motiv. 

Buy off - Du ger upp ditt liv som krigare.  

 

Hemligheter 

Hemlig stridsträning på Puka Puka 

Närhelst i en konflikt du använder förmågan Stridsträning kan du spendera hur många 

bonustärningar som helst. 

 

En mäktig U‟u 

Din gigantiska ornamenterade stridsklubba i polerat trä väcker beundran och fruktan. Varje 

gång du vill hota, skrämma någon eller dylikt får du en bonustärning om anspelningar på 

klubban ingår. När din U‟u används för att ge skada ger den +1 på slaget. 

  



Värt att veta om Polynesien 
Mitt i Stilla Havet ligger området Polynesien, beståendes av tusentals öar utspridda över en yta 

stor som Afrika. De skeppsbrutna vid världens ände utspelar sig i ett Polynesien innan 

européerna seglat över Stilla Havet (ca 1400-tal). Som en parentes kan nämnas att även om 

scenariot är (någorlunda) historiskt, är samtliga karaktärer påhittade.  

Även om den geografiska ytan är stor är landmassan mycket liten. De största öarna är av 

Ölands storlek och många mindre. Många öar är höga vulkanöar (upp till 2 000 möh), men 

rollpersonerna kommer från Tuamotuarkipelagen som består av atoller, sällan mer än någon 

meter över havet. Samtliga är dock tillräckligt beresta för att ha sett berg. 

Något man inte sett är större landdjur. Grisar, höns och råttor är vanliga djur hållna för deras 

kött. Den huvudsakliga maten består dock av taro-rot, brödfrukt, sötpotatis, kokosnötter samt 

diverse frukter (banan, ananas, mango, citrusfrukter m.m.) och alla typer av fisk och skaldjur. 

Vanligaste matfiskarna är tonfisk och mahi-mahi som båda fångas med harpun. Bland 

skaldjuren räknas den jättelika kokosnötskrabban som en delikatess. En vanlig tillagningsmetod 

är att använda jordugn, d.v.s. elda i en grop, lägga ner maten rullad i palmblad, täcka över och 

sedan vänta några timmar. Som berusningsmedel dricker man kava, bryggd på plantan med 

samma namn; effekten är lugnande. 

Egenskaper som många polynesier klassar som goda är generositet och gästfrihet. Män och 

kvinnor utför samma typer av arbete och familjen är en i västerländska ögon löst definierad 

enhet. Ett barn är alltid välkommet och vem man är född av spelar mycket liten roll jämfört med 

vem som uppfostrade en. Ens biologiska förälder vet man inte alltid vilka de är. 

Man tror på en stor pantheon av gudar och andar, såväl som drömvandring, schamanism och 

spådom. Två centrala begrepp är tabu och mana. 

Ett tabu innebär något som är förbjudet. Konsekvenserna av att bryta ett tabu är mäktiga andars 

vrede och något ingen skulle vilja göra. Ett tabu kan vara en förbjuden plats, en eremit förbjuden 

att träffa andra, en maträtt förbjuden att äta eller dylikt. Skriftspråk finns inte och tabun är ofta 

markerade med benknotor eller döskallar. En Ariki (hövding/kung) har en stor del av sin makt 

genom ensamrätten att formulera nya tabu. 

En persons mana representerar dennes spirituella eller övernaturliga kraft. Det används också 

för att beskriva ledarskap och status: ”Min mana är starkare än din!” 

 

Fraser 

Hej    Ia Orana 

Tack    Mauruuru 

Skål!    Manuia 

 

 


