
MANF/TFOLKF/TS MIsAR Ett aventyr till 
Kopparhavets Hjaltar 

Rollpersonernas skepp forliser i storm mitt ute pa Kopparhavel, men de raddas av tritoner och vaknar i en vacker korallgrotta 
djupt under havsytan. Eller sa lockas rollpersonerna ner i djupet av tritonerna pa ett uppdrag. Kanske under en havsfard mitt i 
stiltje. Och/eller sa ar RP utsanda for att utreda omradets mystiska skeppsbrott - enligt rapporter orsakade av nag on best. 
Tritonerna ar fran manetfolket - havsvarelser med boljande genomskinliga underkroppar av gele. De berattar att deras heliga 
tempel har intagits av ett monstrum. Templet ar en valdig luftficka och tritonerna kan inte rora sig dar p.g.a. alltfor sladdrig 
fysik. Monstret gammer sig nagonstans langst in. De kan inte beskriva monstret, men det ar en landvare lse, precis som RP. 

llffJnyet 
Enkelt: Drap monstret (och ta fritt for er av templets skatter!), atervand sedan for fest och glam, och darefter trygg 
transport upp till ytan (narmare tusen meter ovanfor) med luft fran manetfolkets syreproducerande kroppstradar. 
Rollpersonerna och samma antal matroser fran skeppet far ett heligt bad i ingangen (e ), tecknas med valsignande 
symboler, krons med havstulpaner och foses in genom porta rna mot Offerhalan. 2T6+3 manetpraster vantar i vattnet i e. 

Sannilyen 
Monstret ar tritonernas gudom - Khoa-Tsu - som de offrar rollpersonerna at. Det ar en uraldrig medusa med 
giftormar till har. Den har pa sistone misshagats av manetfolket och de ar desperata att gottgora 
sina synder. I stallet for att lamna fisk och enstaka drunkade sjoman (va rs skepp tritonerna 
lurat pa grund) vid templets ingang kan de nu servera farskt kott anda in till 
Khoa-Tsus tronsal.l deras ogon ar medusan en gud och darmed ododlig. 

.. Liirdom for att tolka templets vagginskriptioner. Dar forekommer samma 
tecken som RP tecknats med - Mat! Med Legender kan man vidare uttyda 
skrifterna till historier om Medusan under havet. Hon slapper inte ut sina offer ... 

• 4 tritoner fran grannklanen - de taggiga och mangfenade Huirr - har tidigare 
offrats men Iyckats gamma sig i vattenlaset (a ) eller nag on av polarna tb). 
De kan beratta sanningen, men ar radda och forsoker gamma sig for RP. 

• 5tatyer - forstenade tritoner, krabbor, sjofarare och forntida 
forsvunna hjaltar. Kanske aven nagon bekant till RP? 

.11inJdseIJ 110' 
1. Matroserna sticker sin egen vag och dyker upp som konkurrenter. 

Halften ar jambordiga, half ten klena, alia illvilliga. 
2. Ormar! Medusan har harlossning ... 2T6 st, 70, 2T6, Giftig. 
3. Parlor som manetfolket offrat. 2T100 s. 
4. Huirr - de offrade tritonerna. 
5. Giftig korallvavnad - sovande, se sid 32. 
6. Vackt stenstaty. Forvirrad. Kraftfull. 

Adusan umler havet 
5amtalar garna forst och anfaller sedan. Flera anfall (113), Fasansfull 
Gard: SO Halsa: 40 Skydd: 2T6 
Forstenande blick: 80, 5krackattack, Paralyserande (forstenande). 
Vacka staty: 100, vacker en forstenad varelse till statyslav. 
Ormbett: 90, skada 4T6, Vadlig, Giftig. 
Lockande viskningar: 5krackattack, Yttackande, Hypnotisk 

Atttasyut . ' 
Detta ar mojligen en storre utmaning an medusan. Manetfolket maste luras, besegras, eller smygas forbi. Med 
en manet-triton kan man ta sig till ytan. (Frivillig eller ej ... ) Huirr-folket kan hjalpa till. De ar dock helt installda pa hamnd
parlstold eller t.ex. at! morda manetfolkets kung som ocksa ar huvudskyldig till omradets manga skeppsbrott. Manetfolkets 
stad av fiuoresce rande alger breder ut sig under templet och ar fullt av sma luftficko r. 5e sid 217 for tritonernas spe lva rden. 


