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Saaxiibada, går ni offgrid i Somalia finner ni mycket att 
se. Enorma biodomes där klanen Darod odlar allt från 
khat till acokanthera. Terraformade öknar, numera 
fyllda av växtlighet där nomads (såväl fredliga hippies 
som fanatiska sektmedlemmar) slagit sig ner för att 
leva ett med naturen. Hemliga militärbaser som Kina 
upprättat efter skumma deals med klanen Dir. Mycket 
mer kan du också se, walla! Men här ska vi tala om 
Istunka, en kampsport i Somalia som de senaste 30 
åren blivit en nationalsport! 
 
Turneringarna i Istunka utvecklades under medeltiden 
och har pågått till idag. Olika team samlas för att strida, 
understödda av poeter, sångare och dansgrupper som 
ska peppa kämparna. Turneringarna äger rum i öknen 
vid Shebellfloden, norr om Megadishu. Istunka är del 
av Dabshidka-firandet i slutet av torrsäsongen som hål-
ler på i fyra dagar. Deltagarnas equip är stavar i blin-
kande färger i ena handen och en färgskiftande filt i 
andra handen som används dels för att distrahera mot-
ståndaren och dölja sitt vapen, dels till att göra bomba 
triqs för publiken med. Turneringarna är långdragna 
och blodiga. Moln av sand och damm omger deltagar-
na när de river upp ökenmarken. När en skalle krossas 
eller ett ben knäcks jublar publiken, dansarna gör exta-
tiska moves och musikerna spelar i crescendo. Holo-
gram och fyrverkerier täcker himlen. 
 
Istunka har blivit en agogo händelse som lockar tusen-
tals peeps. Den tidigare lilla Shebellfloden har grävts ut, 
gjorts större och vattnet har på artificiell väg behand-
lats med skiftande lysande färger. Runt arenan finns 
oogies som organiserar vadslagning. Peeps flockas i 
barer där de dricker sig ampade på flytande biokemisk 
khat och annan kräm. Bomba eldar lyser upp omgiv-
ningen och peeps kastar sig över dem. Genmodifierade 
hyenor i skiftande pälsmönster utför avancerade tricks 
för publiken som väntar på nästa match och olika fans 
går ofta amok mot varandra om vilken kämpe som 
borde vinna och varför. Mpya-Funks har slagit upp 
enorma partykapslar, där rave och orgier avlöser 
varandra. Klart ni gick offgrid för att uppleva detta! 
Istunka är en folkfest man inte missar! Är ni unga 
kanske hooyo protesterat högljutt och sagt att hemmet 
inte är något hotell, tro inte att ni bara kan sticka som 
ni vill så länge ni bor under hennes tak! Men stryk kan 
ni ta när ni kommer hem, det är värt det för att uppleva 
detta! 

AVATARERNAS INBLANDNING 

Det kan finnas flera olika orsaker till att ni befinner er 
här. Kanske är ni själva kämpar som hoppas vinna pris-
pengarna. Kanske är ni journalister som är på plats för 
att dokumentera matchen, eller varför inte streamers 
som vill ha fler följare till era lagerstreams? Kanske har 
någon korp eller någon av deltagarna hyrt in er som 
säkerhetsvakter? Eller är ni bara här som vanliga besö-
kare som vill ta kräm, käka/dricka khat, festa och se 
blod? Strunt samma, oavsett ert ursprungliga ärende 
finns här coins att tjäna. 
 

RANDOM EVENTS 

Ett gäng streamers har kidnappat en genmodifierad 
hyena och gett den kräm så den är halvt medvetslös. 
De uppmuntrar peeps att rista in sitt namn i hyeanan. 
Tanken är att den ska bli deras maskot. Lagrens djur-
vänner som ser flödet (mest nomader, etno-norms, och 
nomos) av hur gänget behandlar djuret är skitförban-
nade. Flera insamlingar för den som räddar hyenan 
och/eller misshandlar/dödar gänget av streamers (det 
finns insamlingar för båda alternativen) har redan star-
tat och kommit upp i mer än fickpengar. 
 
En fighter tillhörande sfären shapers som ska ställa upp 
i Istunka har pumpat sig så ampad på kräm att han gått 
mental. Han har tidigare låtit skulptera in ett deforme-
rat foster på bröstet, men tror nu att fostret är riktigt. 
Han tror att fostret kontrollerar honom och får honom 
att göra sjuka grejer. 
 
En rik snubbe spontangifte sig med en läkare dagen 
innan och tillbringade bröllopsnatten i en mobil hotell-
kapsel. Läkaren var dock en kleptomanisk samlare med 
fetisch för öron. Han drogade den rike snubben under 
bröllopsnatten, skar av hans öron och drog. Den rike 
snubben är inte så brydd, öron kan han skaffa nya, men 
han vill ändå ha tillbaka sina gamla då de har affektion-
svärde för honom.  
 

INDRIVNING 

Cumar Assad tillhör Sahra Ismail, ett gäng döpt efter 
sin ledare, som är Megadishus (kanske Somalias), mest 
fruktade oogie. Att ingen, inte ens hennes närmaste 
vet hur hon ser ut har gjort henne till något av en le-
gend bland gängen. Sahra Ismails närvaro på turnering-
en är stor, då de är ledande inom vadslagning. Samtliga 
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gängmedlemmar oavsett genus klär sig i kvinnokläder 
som en hyllning till sin hemliga ledare. De klär sig så 
som de tror att Sahra Ismail själv klär sig. Cumar Assad 
är en reslig och vältränad amok, klädd i hijab, skinnställ 
och stilettklackar. Han har rosa läppstift, kajal och 
ögonskugga som skiftar i blått, rött och orange och är 
beväpnad med en spikklubba. Cumar är en av gängets 
indrivare och han vill ha er hjälp med att inkassera co-
ins från tre peeps. Han tar kontakt med er på det sätt 
han finner bäst att vinna ert förtroende på. Sedan be-
rättar han om de tre peeps som är skyldig Sahra Ismail 
coins: Hani Mohmed, skyldig 10 000 €. Tahiil Jama, 
skyldig 7 000 €. Liban Yarow, skyldig 20 000 €. Han sä-
ger att alla tre förlorat vadslagning men inte betalat. 
Inkasserar ni alla skulder får ni 5 000 € för besväret. 
Försök inte sticka med coinsen, då kommer ni garante-
rat sluta som mat åt hyenorna!  
 

I EGEN FICKA 

Egentligen  är det inte Sahra Ismail som Cumar Assad 
sköter sin indrivning åt. De peeps som han vill pressa 
på coins har redan betalat eller vunnit vadslagningen. 
Men Cumar Assad är desperat. Han har själv förlorat 
stora summor coins på vadslagning som egentligen inte 
är hans. Han satsade alla pengar han drivit in åt Sahra 
Ismail på kämpen Hawa Xasan, som åkte ur tävlingen 
efter att ha fått axeln splittrad av en motståndare. 
Cumar Assad är desperat, om han inte har coins innan 
turneringarna är över är han så gott som fraggad. 
 
Cumar Assad: Edges: #Crossdressing 2, #Spiklubba 3, 
#StorMoFo 2 
 

HANI MOHMED 

Hani Mohmed är mångårig kämpe. Hon tillhör sfären 
shapers med allt vad det innebär: Kroppen täcks av 
kosmetiska augs som gör att hennes hud ser ut att be-
stå av glänsande taggtråd, hennes ögon påminner om 
två gröna lysande ficklampor och hon är så pumpad att 
hon under förra årets match gjorde maraq digaag av 
skallen på en av sina motståndare med sin stav. Hon 
blev själv svårt skadad under samma match och har 
sedan dess blivit beroende av kräm som hjälpt henne 
att stilla smärtan. Nu  under turneringen har hon satsat 
sina sista besparingar på kämpen Absame Geedi som 
faktiskt vann sin match. Cumar Assad menar dock att 
Hani satsade på den förlorande deltagaren. Hani kom-
mer att insistera att hon satsade på vinnaren om hon 
pressas att lämna ifrån sig sina coins. Blir situationen 
agogo hotfull kommer hon att attackera. Hennes skada 
har försvagat henne med hon kan fortfarande gå amok 
på de flesta. Kan ni hålla henne lugn och övertala 
henne att betala? 
 
Hani Mohmed: Edges:#SweetLook 2, #Kräma 2,  

 
#Råstyrka 2, #MMA 4 
 

TAHIIL JAMA 

Efter att ha förlorat vadslagningen och betalat större 
delen av sina coins har Tahiil bestämt sig för att dränka 
sina sorger genom att vräka i sig kräm. Han raglar plan-
löst omkring på festivalområdet och ser ut att tro att 
han är en sambusa som fastnat i Jupiters omloppsbana. 
Han är avmagrad, kläderna är trasiga och han ser ut 
som burburka. Han ser med andra ord inte ut som den 
norm han ä. Cumar Assad säger att Tahiil inte betalat 
sin skuld, vilket alltså inte är sant. Han är så ampad att 
han knappt går att ta kontakt med, men om ni försöker 
få coins från honom försöker han samtidigt som han 
skakar och tuggar fradga säga att han redan betalat. 
Känner han sig hotad försöker han fly så gott det går. 
Hoppas att ni har snabba ben! 
 
Tahiil Jama: Edges: #Kräma 3, #Svårkontaktbar 1, 
#Sjappa 3  
 

LIBAN YAROW 

En förmögen qof som satsat coins på turneringens del-
tagare av rent nöje. Han är agogo överlägsen och beter 
sig som om han vore Sultan Ali Yusuf Kenadid. Han går 
klädd i en svindyr skjorta, en macawis som skiftar i färg 
och mönster och han har skulpterat sitt hår till en vit 
pelikan som med hjälp av inbyggda augs rör på sig. Till-
hör norms. Liksom Tahiil har han redan betalat sin 
skuld men vägrar prata om detta om ni frågar, utan 
viftar iväg er. Ställer ni till för mycket besvär kommer 
han att skicka sina två livvakter på er. Kan ni hitta på 
något sätt att distrahera livvakterna? 
 
Liban Yarow: Edges: #Dissa 2, #Style 3, #VaraRik 3, 
#Underhuggare 3 
Livvakter: Edges: #Pistol 1, #Nunchaku 3, #SkyddaVIP 2 
 

SLUT 

Det finns olika alternativ till slut. Ett är att ni lyckas 
pressa Hani, Tahiil och Liban på pengar och ge dessa till 
Cumar Assad. Ni belönas då med 5 000 €. Ett annat är 
att ni lyckas räkna ut att Cumar Assad inkasserar coins 
för egen del och inte Sahra Ismails. Ni kan då över-
lämna honom till övriga medlemmar i Sahra Ismail som 
fraggar honom och ger er 7 000 € som tack för hjälpen. 
Om ni dessutom delar Cumar Assads falskspel på lag-
ren så kommer det leda till att teorierna om att alla 
Sahra Ismails medlemmar inte är något annat än bio-
drönare för en AI går ner med hela 5%, i nästan en hel 
vecka! Ni kan även välja att sticka med coinsen ni kas-
serat in. Cumar Assad kommer då försöka övertyga 
Sahra Ismail att ni stulit vinsterna och flytt med dem, så 
ni kommer att vara dil om ni hittas. Och walla, förr eller 
senare kommer ni att hittas! 
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