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0. Introduktion
Vari berättelsen presenteras.

Spelmötets struktur, sid. 9
De sex budorden, sid. 10
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Denna berättelse utspelar sig på charybdis, en urgröpt 
asteroid i huvudbältet som huserar 17 000 själar. Den kret-
sar kring den nyvalda jiangong , klanöverhuvudet, Jastiss  

Hamiscora och de förväntningar som nu ställs på hen. Jastiss’ före-
gångare, den avlidne Xiaohan, har delat ut dyra löften och förolämp-
ningar och nu kommer deras mottagare till Jastiss för att kräva ut vad 
de anser att familjen Hamiscora är dem skyldiga. Xiaohans löften 
har satt Charybdis i gungning och religiösa och sociala konflikter 
stiger till ytan. 

Familjen Hamiscora har nämligen sedan många år sponsrat den 
balianistiska församlingen på Charybdis och denna förväntar sig nu 
att få fördjupat stöd. Detta stöd kommer emellertid att ge mer makt 
åt de familjelösa daglönare som utgör väckelsens kärna, vilket kom-
mer att skaka om hela Charybdis. Dels vinner daglönarna genom 
församlingen ett större mod att kräva bättre ersättning och trygghet 
ifrån de familjer som anställer dem, dels förespråkar balianismen att 
alla tänkande maskiner ska förstöras.

Vilken av dessa utvecklingar som mest skrämmer Charybdis’  
andra klan er är svårt att säga. De kräver nu att Jastiss tar Hamis-
coras hand från balianisterna och för att framtvinga detta sänder 
de kronprinsen Darius från den rivaliserande familjen bin Kasada. 
Darius vill dock dessutom utkräva vedergällning för den skada som 
han hävdar att Xiaohan har åsamkat hans familj. 

När Jastiss tillträder som jiangong briserar Charybdis’ religiösa 
och klassmässiga konflikt. De andra familjerna vill att Jastiss ska 
vända daglönarna och den nya tron ryggen och återvända till deras 
gemenskap. Väckelsen hoppas istället att hen ska bryta med klansys-
temet och därigenom lägga grunden för ett nytt Charybdis. Hami- 
scora önskar i sin tur bibehålla sin nuvarande position, med en fot i 
bägge läger. Vad kommer att bli Charybdis öde?

Ni ska spela de fyra personer, vars handlingar och beslut under 
några dagar kommer att få ödesdigra konsekvenser för Charybdis 
och dess invånare. De är:

 𓋪 Jastiss Hamiscora, ny jiangong för klan Hamiscora
 𓋪 Mathilde ahl-Balian, daglönare som talar för väckelsen 
 𓋪 Darius bin Kasada, klanernas sändebud
 𓋪 Yazhu Hamiscora, Xiaohans änka och familjens matriark.
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Er berättelse kommer att handla om de tre sistnämndas försök att 
säkra just sin fraktions framgång samt utsattheten hos Jastiss, som är 
fångad mellan deras förväntningar. Vad är en familj och vad gör man 
för den? Ska man sätta egenintresset över det gemensamma? Och kan 
man bryta det förflutnas makt över nuet? 

Ett äventyr till Den yttersta domen
Mellan Skylla och Charybdis hör till rollspelet Den yttersta domen. 
Äventyret är skrivet för fyra deltagare och en spelledare, men går 
även att spela utan spelledare. Det tar ungefär fem timmar att spela, 
varav lite mer än en timme behövs för gemensamma förberedelser 
och 3–4 timmar för scenspelet.

Ni behöver:

 𓋪 Detta äventyr, samt utskrivna rollformulär. 
 𓋪 Boken Söndrade vi falla, som förklarar spelets regelsystem. Se 

denytterstadomen.se för platser att köpa den.
 𓋪 En tarokkortlek.
 𓋪 Pennor.

Spela utan spelledare
Om ni är blott fyra deltagare kan ni spela detta äventyr utan en spel-
ledare. Då spelar samtliga varsin rollperson och ni tar gemensamt 
hand om spelledarens uppgift att gestalta världen och dess motstånd 
mot rollpersonerna. Sätt scener och beskriv miljön gemensamt och 
diskutera emellanåt var i berättelsen ni befinner er. 

Biroller gestaltas av de spelare vars rollpersoner inte deltar i scenen. 
Om det blir konflikt mellan en rollperson och en biroll bestäms 
konfliktens Svårighet av spelaren som då spelar birollen. Föreslå 
även hur biroller kan reagera på era rollpersoners handlingar och sätt 
scener med dem. De biroller som finns namngivna presenteras med 
motivationer och råd för att gestalta dem på sid. 46. 

Eftersom det inte finns någon spelledare delar ni inte ut några kort 
ur den stora arkanan till denna. En spelare kan emellertid få kort 
till sin egen hand genom »Gud är större!«, vilka påkallas av hens 
gestaltning av en biroll eller miljöbeskrivning. 
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Spelmötets struktur

1. Lägg fram Referensarket och taroken.
2. Läs upp Prologen (sid. 12).
3. Lägg fram rollformulären. Förklara att äventyret kretsar kring 

Jastiss och att hen kommer att vara mer i fokus än de andra 
rollpersonerna. Låt spelarna välja rollpersoner och läsa igenom 
dem. Förklara Sanningar och Lögner.

4. Presentera De sex budorden (sid. 10).
5. Låt spelarna presentera sina rollpersoner för varandra, med fo-

kus på Sanningar, Lögner och relationer. Ställ frågor om roll-
personerna för att fördjupa dem (Kapitel 2, sid. 18–27; 59).

6. Dela ett kort ur den större arkanan till varje spelare och två 
till spelledaren. 

7. Förklara de centrala teknikerna och den större arka-
nans tekniker. Säg att ni förklarar Konflikter när det upp-
står en i berättelsen.

8. Ta en kort paus.
9. Presentera kort skillnaden i gravitation och konstruktion mel-

lan Charybdis’ yta och innanmäte (sid. 30; 54–55). Ställ frå-
gorna om miljön (sid. 42).

10. Sätt och spela öppningsscenen (sid. 42). Ha en Konflikt 
om det passar.

11. Sätt och spela scener utifrån rollpersonernas handlingar, mål-
sättningar och spelarnas önskemål. Ta en paus där det pas-
sar. Driv berättelsen till ett klimax och avgör familjernas och 
Charybdis framtid genom deras handlingar.

12. Berätta epiloger (sid. 51).
13. Eftersamtala (sid. 56).
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De sex budorden
Er berättelse är ett drama om rollpersonerna som ni skapar tillsam-
mans. För att skapa en sådan berättelse hjälps ni av att följa dessa sex 
principer, som utgör grunden för alla andra regler och tekniker i Den 
yttersta domen. Som ett led i att presentera spelet läser spelledaren 
upp själva budorden och uppmanar spelarna att följa dessa. 

0. du skall Ta reda på vad paradiseT är värT.
Er berättelse handlar om människor vars storheter och brister, 
drömmar och småsinthet, driver dem till att förändra sin omvärld. I 
slitningen mellan drömmen om det som komma skall och det som  
måste göras för att uppnå denna dröm uppstår de personliga kval och 
konflikter, varom detta spel handlar. Hur era rollpersoner hanterar 
dessa kval visar vad de värderar och vilka de är. 

1. du skall spela ärligT.
Er berättelse handlar om era rollpersoner. Det är deras handlingar 
som bestämmer hur den artar sig och varje scen eller konflikt kan 
ändra berättelsens gång. Var ärliga mot berättelsen och era respektive 
rollfigurer genom att alltid göra och säga det som känns naturligt 
i situationen och som följer av rollfigurernas karaktär, Sanningar 
och relationer. Spelledaren kommer att vara ärlig mot rollpersonerna  
genom att låta dem styra berättelsen dit de vill och låta omvärlden 
reagera rimligt på deras handlingar. Följ era rollpersoners resor, be-
trakta dem som riktiga personer och överge dem aldrig. Låt er känna 
med figurerna och bli berörda av deras berättelse. 

2. du skall spela djärvT och lämna dig sårbar.
Era rollpersoner definieras av de meningsfulla val som de gör under 
berättelsens gång, de val där någonting som är viktigt för rollperso-
nen står på spel: relationer, positioner, självbild eller trygghet. Kasta 
in era rollfigurer i sådana känsliga eller farliga situationer, genom att 
agera djärvt och dådkraftigt: utför riskabla eller förhastade hand-
lingar, förlita er på fel person, visa ryggen åt en förrädare eller bär 
den sanna trons flamma in i mörkret. Låt era rollfigurer ta för sig och 
utsätt dem för risker. Visa dem sårbara och lämna blottor som andra 
kan använda mot dem. Ur dessa drastiska drag och motdrag uppstår 
meningsfulla val och ur dem drama. 
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3. du skall respekTera och liTa på dina medspelare.
Var närvarande i berättelsen, som den spelas runt bordet. Engagera 
er i de andra rollpersoners berättelser, genom att noggrant följa deras 
scener och använda tekniker även när era egna rollpersoner inte 
deltar i scenen. Var lyhörda gentemot era medspelare i era beskriv-
ningar, i era rollpersoners handlingar och i era handlingar som spela-
re. Tryck på rollpersonernas ömma punkter och ställ era medspelare 
inför meningsfulla val. 

Var och en bör uttrycka vad hen önskar att se respektive inte se 
i berättelsen och säga till om man känner sig obekväm med någon-
ting. Respektera era medspelares önskemål om vad de vill slippa se i 
berättelsen och lita på att de andra spelarna kommer att visa er sam-
ma respekt. Ta emellanåt gemensamma pauser och stäm av hur spelet 
går. Om någon blir starkt berörd av något som har skett i berättelsen 
avbryter ni spelet för att prata med och ta hand om vederbörande. 

4. du skall uppmunTra och bygga 
på dina medspelares idéer.

Ni bygger gemensamt en berättelse som är större än vad någon av er 
hade kunnat skapa själv. Bjud in medspelare att fylla ut berättelsen 
med beskrivningar, detaljer eller scener och gör dessa till era egna 
genom att bygga vidare på dem. Säg »Ja, och...«, »Ja, men...« eller 
»Ja, om...«, hellre än att säga »Nej«. Använd er av tekniken »Gud 
är större!« för att visa vad ni uppskattar. Utnyttja de blottor som 
andra spelare har lämnat och lämna även er själva blottade.

5. du skall icke hava hemligheTer.
Allt spel sker inför allas åsyn och fastän det finns hemligheter mellan 
rollfigurerna finns det inga hemligheter mellan er spelare. Den enda 
information ni får undanhålla era medspelare är vilka kort ur den 
stora arkanan ni har på hand. Utnyttja att ni vet mer än era rollper-
soner och skapa dramatiska situationer genom att lämna er sårbara: 
välj att anförtro er åt den rollperson som ni vet är en fiende, vandra 
in i fällor och drick ur den förgiftade bägaren. Läs de andra spelar-
nas rollformulär och lär dig deras rollpersoners svagheter och blottor, 
men föreslå också hur de kan få övertag över dig. Fråga spelledaren 
om birollernas drömmar och personligheter och hur du skulle kunna 
få dem på din sida.
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1. Prolog
Vari vi lär känna Charybdis, berättelsens 

figurer och deras belägenhet.
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Den urgröpta asteroiden Charybdis balanserar på en 
knivsegg. I generationer har klanerna härskat i huvudbältet, 
men nu räds de att tappa sin ställning. Vår skådeplats ligger 

mellan de jovianska församlingarna runt Jupiter, där de sex profeter-
nas kyrka styr livets alla sfärer, och de inre planeterna varifrån frakt-
skeppen bär kapaken, det heliga möglet, till de jovianska balianister-
na. Charybis’ sjuttontusen själar är idag delade mellan huvudbältets 
inhemska tro zhaijiao och balianismen, som sprids från Jupiter, och 
denna splittring handlar minst lika mycket om synen på klanernas 
envälde, som på religiös övertygelse.

Nu ställs dessa slitningar mellan zhaitu och balianister, mel-
lan de besuttna klanerna och de lottlösa daglönarna, på sin spets, 
när daglönarna som utgör kärnan i den balianistiska väckelsen  
utlyser religiös strejk riktad mot sina mecenater i klan Hamiscora. De 
icke-balianistiska klanerna ser i detta både ett hot mot sin ställning, 
då daglönarna försöker hävda sin styrka, och en möjlighet att splittra 
asteroidens balianister. Och mitt i händelsernas centrum finner vi 
Jastiss Hamiscora – klan Hamiscora nyvalda jiangong, överhuvud. 

Jastiss efterträder som jiangong den nyligen avlidne Xiaohan  
Hamiscora, en man vars djärvhet samt många löften till vänner och 
fräcka förolämpningar till fiender gjorde honom såväl älskad som 
avskydd. Genom att listigt nyttja den väldiga rikedom som hans  
familj ansamlar genom handel, framför allt med Jupiter, har Xiao-
han tillsammans med sin maka Yazhu lyckats etablera Hamiscora 
som en av Charybdis mest inflytelserika familjer. Men kan de hålla 
fast vid denna ställning? Nu kommer nämligen asteroidens andra 
grupperingar för att kräva att Jastiss ska infria Xiaohans löften och 
vedergälla hans förlämpningar.

Till väckelsens daglönare har Xiaohan lovat att klan Hamiscora 
ska sörja för deras trygghet, vilket de lottlösa har tolkat som att klan-
en ska ge dem kraftigt ekonomiskt stöd – eller rentav att Hamiscora 
ska uppgå i balianistförsamlingen. Eftersom Xiaohan aldrig infriade 
detta löfte har väckelsen nu givit Jastiss en möjlighet att göra det och 
därigenom visa att hen tänker hedra Xiaohans minne. 

Om sex dagar ska nämligen Profetens födelsedag för första gång-
en firas på Charybdis, på initiativ av Xiaohans änka Yazhu. Inför 
denna är det tänkt att församlingen i sex dygn kollektivt ska utföra 
själavandringsriter, bedja och fasta, för att välsigna Xiaohans ande i 
hopp om att han skall slippa återfödelsen och släppas in i Himlen. 
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Dessa riter skulle inledas tidigare idag och kulminera på Profetens 
födelsedag, varefter templet ska namnges efter Xiaohan – men för-
samlingen har ännu inte inlett riterna. Deras sändebud Mathilde har 
lagt fram deras krav: Jastiss måste först uppfylla Xiaohans löften, 
innan församlingen sätter igång med riterna. Många i väckelsen tror 
att denna kan utgöra grunden till ett nytt Charybdis, där man inte är 
uppdelade i klaner och klanlösa, och griper nu chansen att hävda sig.

Klanerna, som följer tron zhaijiao, saknar förståelse för daglö-
narnas önskemål. Deras världssyn är nämligen helt annorlunda än 
balianisternas, då de två religionerna har bjärt olika tolkningar av  
Själapesten, de blodisande månader för 414 år sedan då Luna hängde 
röd ovanför Jorden och fem av sju dog för sin egen hand. De mån-
ader då kolonierna runtom i solsystemet stängde sina hamnar för 
Jordens skepp, av rädsla för att den skulle spridas; de månader som 
tvang människan att omvärdera sin plats i solsystemet. 

Under den långa isolation som följde, innan koloniernas hamnar 
öppnades för Kalifatets skepp, vände sig deras folk till sina gudar och 
profeter, i hopp om att förstå och undvika Jordens öde. Balianismen 
och zhaijiao finner båda farsotens orsak i det kaos som rådde på Jor-
den innan Själapesten. I slutet av 2200-talet hade där alla hierarkier 
upphävts, människan omskapade världen och sig själva i sin fantasis 
avbild, naturens system och näringskedjor bröt samman, hundar och 
katter låg med varandra och ingen kunde säga var gränsen gick mel-
lan människa och maskin. 

I detta kaos framträdde profeten Balian och försökte vända männ-
iskorna bort från sin stolta tro om att de kunde dominera skapelsen. 
Hen varnade dem för Guds kommande straff – och enligt balianis-
terna var detta straff Själapesten, den andra syndafloden, avsedd att 
skölja bort människans högmod. Balianister strävar följaktligen att 
underkasta sig Himlens och naturens ordning och förbjuder därmed 
tänkande maskiner och genmodifikation, i enlighet med Balians 
nollte budord som lyder »Du skall icke skapa en maskin i en männ-
iskas avbild«. Charybdis’ balianister menar att ödmjukhet, omsorg 
och jämlikhet kommer att skapa grunden för ett samhälle utan synd 
och därmed befria människor från återfödelsens cykel.

Enligt zhaijiao är det dock dårskap att tala om Själapesten som 
ett straff. Den var en katastrof, som mänskligheten vållade genom 
högmod och hedonism. Zhaitu, lärans utövare, hävdar att kosmos 
består av två parallella universum, där människan lever i ordningens 
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värld medan kaosets värld är bebodd av demoner. Genom hier arkier-
nas sammanbrott försvagades barriären mellan dessa universa och 
Själapestens demon kunde därmed invadera vår värld och infektera 
mänskligheten. Zhaitu menar att farsoten besegrades först då den 
helige Martinus, det odöende helgonet vars sinne var oberört av det 
kaos som pågick runtom honom, betvingade demonen och band den 
i sitt eget kött. 

Denna strid mot demonen utkämpar helgonet ännu, enligt 
Zhaitu, där han sitter i Martinustemplet, vilket svävar tyngdlöst i 
Charybdis’ hjärta. Och på samma sätt som den odöende Martinus 
kämpar i varje ögonblick, behöver varje människa härda sig och upp-
rätthålla tingens ordning, som en mänsklighetens befästning i ett 
fientligt universum, då ett ögonblicks svaghet kan inbjuda katastrof. 
Att acceptera sina vedermödor, som Balian predikar, är att riskera 
allas undergång.

Denna tro lämpar sig väl för klanerna, men ter sig mindre lockan-
de för de daglönare som har kastats ut ur sina familjer och finner sig 
tvungna att hanka sig fram bäst de kan. De anser att zhaitu blott vill 
bevara sin egen ställning och rättfärdiga att somliga tvingas svälta 
och leva i förnedring, för att klanerna ska vara trygga. Bland dessa 
daglönare har balianismens budskap om syskonskap och okränkbart 
människovärde, att hela samhället ska organiseras som en väldig för-
samling där alla ges plats, funnit god jord och den heliga Balians 
nollte budord, som säger att »Du skall icke skapa en maskin i en 
människas avbild«, finner genklang i ilskan hos dem som har sett sig 
ersatta av gruvrobotar. Så spirar den balianistiska väckelsen bland 
daglönarna, vilket länge har oroat klanerna på Charybdis. 

I takt med församlingens tillväxt har klanerna nämligen upplevt 
mer uppnosighet och krav från daglönarna samt fått problem med 
maskning, arbetsnedläggning och sabotage när dessa har under-
känts. Klanerna ser här att balianismen innebär ett hot mot deras 
Charybdis. Den förkastar den zhaijiaoska etiken, att var och en i 
detta ogästvänliga universum behöver kunna bära världen. Den ifrå-
gasätter klanernas välde och den ständiga konkurrensens slipsten, 
varmed invånarna vässar sig och de mest dugliga vaskas fram. Den 
fördömer själva den teknologi som möjliggör livet på dessa ogäst-
vänliga planetoider. Balianisternas krav på att förstöra alla tänkande 
maskiner hotar klanernas gruvdrift och i förlängningen hela livet i 
huvudbältet. Zhaitu menar att balianisterna istället för att hylla den 
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strävsamhet som krävs för att överleva i huvudbältet upphöjer svag-
heten och avundsjukan och lovar ett paradis till alla. Just samma 
kaos som förstörde Jorden odlar balianisterna nu på Charybdis. 

Hotet från väckelsen står nu i klar dager, när dessa nu vägrar in-
leda själavandringsriterna innan Jastiss har blidkat dem, samtidigt 
som många balianister har meddelat att de inte kommer att arbeta 
förrän efter Profetens födelsedag. Klanerna fruktar strejk och strid 
om församlingen skulle växa ytterligare och för att kuva daglönarna 
behöver klanerna förmå Hamiscora, deras sponsor och beskyddare, 
att bryta med balianismen. Till Jastiss sänder de nu därför som sin 
representant Darius bin Kasada, en förlorad son ur klanen Hamisco-
ra, med hot om att fullständigt isolera Jastiss’ familj, eller såra dem 
på annat sätt, om de inte överger väckelsen.

Darius bär dock även med sig krav på vedergällning för oförrätter 
som han anklagar Hamiscora för att ha begått mot hans nya familj 
bin Kasada. För tre år sedan angrep balianister från de jovianska 
församlingarna bin Kasadas gruvor, förstörde dessa och förslavade 
en tredjedel av familjen, vilket har försatt denna klan i kris. För att 
utföra ett sådant välplanerat angrepp hade jovianerna behövt få hjälp 
från Charybdis och Darius är säker på att det är Yazhu, hans födel-
semor som ligger bakom. När jiangong Kasada anklagade Xiaohan 
vid tinget skrattade han rått och hånade hennes olycka. Jastiss är 
emellertid en vän själ – och dessutom jiangong Kasadas barn – och 
kan förhoppningsvis visa sig vara mer resonabel än så.

Jastiss måste slutligen även betänka kraven från sin egen familj. 
Hen har burits fram till posten som jiangong av matriarken Yazhu 
som har tagit Jastiss under sina vingar. Yazhus långsiktiga plan är att 
gradvis få församlingen att växa till att omfatta hela Charybdis och 
hon konspirerar tillsammans med imamen Tinotenda från Jupiter 
för att knyta huvudbältet till de sex profeternas kyrka och göra det 
till ett rum i Balians hus. Varken de andra klanernas krav på att 
förkasta balianismen eller väckelsens förväntan att uppgå i försam-
lingen förenas bekvämt med detta mål. 

Vad ska den kluvne Jastiss nu göra? Eftersom varje handling kan 
få oanade följder tänker hen än så länge att det säkraste är att inte 
handla, men denna attityd blir mindre gångbar för varje timme som 
själavandringsriterna fördröjs. De av Jupiter betalda legoknektarna i 
Falkarnas kompani beskyddar Charybdis’ balianister, vilket gör att 
de andra familjerna ogärna angriper Hamiscora med vapenmakt, 
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men vem vet vilken sida legoknektarna skulle ställa sig på om väckel-
sen skulle fördöma Hamiscora?

Om sex dygn ska alltså Profetens födelsedag firas. Väckelsens 
språkrör Mathilde kräver att Jastiss uppfyller Xiaohans löften om 
att stödja dem, innan de inleder själavandringsriterna för hans ande. 
Skrämda av att se väckelsen utöva påtryckningar mot sina mecenater 
sänder asteroidens klaner Darius med hot om att isolera Hamisco-
ra, om de inte överger balianismen. Om daglönarna vinner denna 
batalj mot Hamiscora väntar sig de andra klanerna strejk, olydnad 
och kaos. Familjen Hamiscoras hem är flitigt bevistat under dessa 
dagar, som kommer att forma Charybdis’ framtid. Vilka löften skall 
Jastiss hedra och vilka ska hen bryta? Vem kommer att vara villig att 
kompromissa? Kommer balianismens planta att mejas ned eller finna 
plats att gro på Charybdis?

Låt oss nu ta reda på detta.
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2. Rollpersonerna
Vari vi lär känna berättelsens aktörer.

Jastiss Hamiscora, nyvald jiangong, sid. 20
Mathilde ahl-Balian, väckelsens språkrör, sid. 22

Darius bin Kasada, kronprinsen, sid. 24
Yazhu Hamiscora, kungamakerska, sid. 26
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Mellan Skylla och Charybdis kretsar kring fyra figurer. 
De har sina respektive lojaliteter till berättelsens olika 
fraktioner och önskar främja dessa, med undantag för Jas-

tiss som inte vet vad vilken sak hen ska främja över en annan. De är:

 𓋪 Jastiss Hamiscora, nyligen utsedd jiangong
 𓋪 Mathilde ahl-Balian, daglönare och väckelsens språkrör
 𓋪 Darius bin Kasada, kronprins och klanernas sändebud
 𓋪 Yazhu Hamiscora, äldste och matriark.

Utöver dessa kommer berättelsen att befolkas av en rad biroller.  
Följande namnges på rollformulären:

 𓋪 Jiangong Kasada Maersk.
 𓋪 Mchumba, väckelsemedlem från Mars
 𓋪 Iorek Hamiscora, Jastiss’ älskare
 𓋪 Josif al-Fijowna, kompanjon till Darius bin Kasada 
 𓋪 Tinotenda, imam från församlingen Pergamon runt Jupiter
 𓋪 Tiberia, kapten för Falkarnas kompani, anlitade för att  

skydda Charybdis’ balianister
 𓋪 Den nu avlidne jiangong Xiaohan Hamiscora, vars ande 

hänger över alla de händelser som i dessa dagar håller  
Charybdis’ öde i sina grepp.

Birollernas önskemål, relationer och hur ni kan gestalta dem presen-
teras tillsammans med Charybdis’ fraktioner i kapitel 4.
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Jastiss Hamiscora, nyvald jiangong
Velande. Godhjärtad. Plikttrogen.
Jastiss står nu inför denna till synes omöjliga sits, att hantera de olika 
krav och förväntningar som ställs på hen. Än så länge har hen gjort 
icke-beslutet att skjuta upp att agera, men det går inte länge till. Hen 
definieras av sina förplikter och sin skuld och vem Jastiss är som per-
son bortom dessa kommer vi att upptäcka genom spel. Hur kommer 
Jastiss att hantera dessa förväntningar? 

Sanningar
enade i guds famn 
Charybdis’ svagheter är dess splittring och allas egennyttiga hand-
lande och det är genom balianismen som de ska övervinna detta och 
skapa ett samfund där ingen är utestängd eller utnyttjas.

Lögn: Svik församlingen.

pressad jiangong
Alla motstridiga krav och rädslan för att rasera allt som Xiaohan har 
byggt upp får Jastiss att undvika att handla.

Lögn: Välj en sida.

skuld genTemoT bin kasada 
Genom att förbättra relationerna mellan familjerna Hamiscora och 
bin Kasada, hoppas Jastiss att kunna dämpa sina personliga skuld-
känslor gentemot sin födelsemor.

Lögn: Försämra relationerna med din gamla familj.

lärling Till yazhu
Jastiss kan tacka Yazhu för sin position och är beroende av hennes 
vägledning i sina beslut. Hen vill visa sig värdig hennes förtroende.

Lögn: Svik hennes förväntningar på dig.

Tillvägagångssätt

 𓋪 Parera förväntningar ☐☐☐, Hävda status ☐☐☐
 𓋪 Resurser ☐☐, Följa andras råd ☐☐, Hänvisa till Balian ☐☐
 𓋪 Ilska ☐, Tala nedlåtande ☐, Trotsa konventioner ☐
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Till spelledaren
Alla önskar påverka Jastiss, för att hen genom sin position besitter 
en väldig makt: som jiangong för klan Hamiscora har hen formellt 
envälde över familjen. Jastiss har möjligheten att kunna genomdriva 
vilka beslut hen än vill; hens bekymmer är att hen inte vill agera. 

Denna yttre påverkan yttrar sig konkret i Jastiss’ relationer. När 
äventyret börjar befinner sig Jastiss i en intim relation med birollen 
Iorek Hamiscora, en livsnjutare. Yazhu önskar emellertid att avsluta 
denna romans och istället gifta Jastiss och Mathilde, som förr i tiden 
har varit ett par, med varandra och därigenom knyta samman klanen 
och väckelsen. 

Jastiss är berättelsens huvudroll, då berättelsen kretsar kring hens 
beslut. Följaktligen kommer Jastiss sannolikt att figurera i fler scener 
än de andra rollpersonerna och hens handlingar avgör berättelsens 
tempo. Innan Jastiss har uttalat någon Lögn är en relativt lugn pe-
riod av intrigerande, men så fort Jastiss väljer en sida (och därmed 
uttalar Lögnen på »Pressad Jiangong« och en ytterligare Sanning) 
går berättelsen in i en ny fas, där denna frid tar slut och de andra 
rollpersoner börjar agera mer drastiskt för sina intressen. 

Om Jastiss spelare inte har valt sida efter 1,5–2 timmars spel kan du 
börja elda på rollpersonerna att agera, genom att Tvinga Sanningar. 
Djärva drag mot eller av Jastiss kommer att kräva reaktioner och 
därmed göra Lögner mer oundvikliga. 

Notera att Jastiss tilltalas med »hen«; hens könsidentitet är i övrigt 
inte beskriven utan lämnas till hens spelare.

Frågor att ställa Jastiss

 𓋪 Vilket tycker du är ditt bästa karaktärsdrag?
 𓋪 Får du svar på breven som du skickar åt din mor? Varför skick-

ar du dem?
 𓋪 Vad är det som får dig att så häftigt dras till Iorek? 
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Mathilde ahl-Balian, väckelsens språkrör
Vredgad. Vaksam. Utsatt.
För väckelsens skull talar Mathilde, en daglönare vars liv är 
märkt av utnyttjande och svek. Hon befriades från slaveri av  
Darius och togs upp i bin Kasada när han lurade jovianerna men 
sparkades sedan kallt ut ur familjen när de drabbades av svårigheter. 
Hon önskar värdighet och trygghet och hyser en fruktansvärd vrede. 
Mathilde önskar störta familjernas välde och grusa hela detta system. 
Kan hon kompromissa med klanerna, som förnekar hennes syskon 
och henne deras människovärde?

Sanningar
väckelsens språkrör 
Mathilde behöver säkra sina syskons trygghet, genom att få Jastiss att 
hedra Xiaohans löften om att ge dem erkännande och finansiering.

Lögn: Svik dina trossyskons önskningar.

frigiven slav
Ett liv i slaveri och utsatthet har inpräntat en fruktan för våld och 
maktlöshet i Mathilde och hon söker efter trygghet.

Lögn: Vänd din rygg åt ett tryggt liv.

omkullkasTare
Klanväldet behöver raseras och ersättas med en ordning där makten 
ligger i maktlösas händer. Varken imamer från Jupiter eller familjen 
Hamiscora ska bestämma över församlingen.

Lögn: Acceptera att Hamiscora får makt över församlingen.

Tacksam genTemoT darius
Sedan Darius befriade henne från slaveri hyser Mathilde en person-
lig, livslång tacksamhetsskuld till honom. 

Lögn: Agera mot honom.

Tillvägagångssätt

 𓋪 Mobilisera väckelsen ☐☐☐, Kapakvisioner ☐☐☐
 𓋪 Avläsa situationen ☐☐, Hat ☐☐, Se efter sig själv ☐☐
 𓋪 Tala inställsamt ☐, Gå rakt på sak ☐, Knivslagsmål ☐
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Till spelledaren
Mathilde hyser en ilska mot klanväldet på Charybdis och hennes 
berättelse blir olika beroende på om hon låter denna styra henne 
eller ej. Hennes centrala dilemma är om hon kommer att stå fast 
vid »Omkullkastare« eller kan tänka sig att kompromissa med detta 
för att inte svika församlingens förväntningar (och därmed »Väckel-
sens språkrör«). Detta ställningstagande försvåras av hennes övriga 
Sanningar som försvårar för henne att agera mot Darius eller avböja 
erbjudandet om ett äktenskap med Jastiss. Ställ frågor om hennes 
avsky och se om hon tar ställning mot familjerna. 

Mathilde har väckelsen i ryggen och kan mobilisera deras stöd, 
genom att hota med strejker, sabotage eller rent fysiska angrepp och 
så länge Falkarnas kompani skyddar dem är församlingen djärv. 
Om Mathilde har gått med på en överenskommelse som bryter mot 
väckelsens önskan – till exempel att hon avböjer ett erbjudande från 
Hamiscora-familjen eller uppmanar dem att inleda riterna utan att 
löftena har infriats – kan de vända sig mot henne. Lös det som en 
Konflikt, där hennes förslag ifrågasätts av Mchumba. Svårigheten 
för att få församlingen att ställa sig bakom ett förslag blir högre, ju 
mindre gripbar trygghet för hennes syskon som det innebär. 

Frågor att ställa Mathilde

 𓋪 Varför utsågs du till språkrör för väckelsen? 
 𓋪 Varför tog förhållandet mellan dig och Jastiss slut? 
 𓋪 Vad känner du, när du hör Mchumbas hatpredikan mot kla-

nerna och deras makt?
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Darius bin Kasada, kronprinsen
Stålhård. Rättvis. Ambitiös.
Charybdis’ klaner representeras av Darius bin Kasada, en man vars 
anlete är välkänt på grund av hans ena mekaniska öga, som han lät 
installera efter att med sina egna händer ha slitit ut dess föregångare 
i en zhaijiaosk ritual. Han försvarar Charybdis’ traditionella tro och 
levnadssätt och önskar få Jastiss att överge balianismen. Därtill söker 
han vedergällning för sin egen familjs skull, för att bevisa sig värdig 
att bli deras nästa jiangong. Kommer hans önskan att befästa sin 
ställning som kronprins att gå ut över klanernas gemensamma mål?

Sanningar
enögd zhaiTu
Zhaijiao är den enda filosofi som kan lägga grunden till ett livsdug-
ligt samhälle och balianismen behöver kuvas, för att skydda friden 
och klanernas position på Charybdis.

Lögn: Slut en överenskommelse med en balianist.

meriTokraT
Som zhaitu menar Darius att varje människa bevisar sig genom sina 
handlingar. Att många skickliga arbetare har tvingats ut ur familjer 
och in i väckelsen är en orättvisa som behöver rättas till.

Lögn: Lämna väckelsens medlemmar till sitt öde.

kronprins
Darius vill befästa sin ställning som kronprins i bin Kasada, genom 
att få Jastiss att erkänna familjen Hamiscoras brott, förnedra dem 
och utkräva en ordentlig bot.

Lögn: Låt familjen Hamiscora undslippa att sona sitt brott. 

vill rädda jasTiss
Darius hoppas att kunna rädda Jastiss ur Yazhus klor (och kanske 
tillbaka till bin Kasada).

Lögn: Behandla Jastiss som din fiende. 

Tillvägagångssätt

 𓋪 Klanernas stöd ☐☐☐, Orubblighet ☐☐☐
 𓋪 Deklamera vers ☐☐, Insiktsfulla omdömen ☐☐, Hot ☐☐
 𓋪 Manipulera ☐, Resurser ☐, Visa respekt ☐
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Till spelledaren
Darius önskar å ena sidan återupprätta klanernas enighet och driva 
ut balianismen, å andra sidan att stärka sin egen klan och sin egen 
position i denna. Därtill kan hans ovilja att kompromissa med bali-
anister att leda till låsningar och eskalerade konflikter. Pressa »Meri-
tokrat« för att få honom att inta en mer nyanserad inställning och se 
om han på något sätt kan kompromissa med Mathilde.

De andra klanerna står bakom bin Kasada, som har utsett Darius 
till sin representant och detta stöd består så länge som han inte agerar 
tvärt emot klanernas önskemål. För att sätta vikt bakom sina krav är 
de beredda att helt utfrysa Hamiscora från såväl politiska som ekono-
miska affärer, vilket kommer att skada dem allvarligt.

Frågor att ställa Darius

 𓋪 Måste din mor Yazhu personligen plikta för sitt brott, eller 
kan du acceptera en annan sorts kompensation?

 𓋪 Vad gör du för att koppla av? 
 𓋪 Josif, din kompanjon, anser att ni bör krossa väckelsen omgå-

ende och driva upprorsmakarna i exil. Hur känner du kring 
detta? 
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Yazhu Hamiscora, kungamakerska
Långsiktig. Osjälvisk. Stolt. 
Bakom alla viktiga beslut som tas i Hamiscora finns Yazhus hand 
och Xiaohans död har på inget sätt minskat hennes inflytande över 
familjen. Det var Yazhu som fick familjen att omfamna balianismen 
och det var på hennes inrådan som Jastiss valdes till ny jiangong. 
Även församlingen är formad av hennes hand, då hon i många år har 
stöttat den och odlat kontakter till Jupiter, allt efter sin plan att knyta 
Charybdis till Dar al-Balian. Ska hon lyckas att hålla kvar familjen 
och församlingen på den inslagna vägen?

Sanningar
balianismens filanTrop
För att hjälpa väckelsens utblottade medlemmar stöttar Yazhu för-
samlingen och knyter gradvis Charybid allt närmare Jupiter.

Lögn: Stöt dig med församlingen. 
 

äldsTe
Yazhu vet mest, vet bäst och får i slutändan alltid sin vilja igenom.

Lögn: Låt någon tala ner till dig.

familjens bevarare
Att vägleda Hamiscora till storhet är Yazhus livsgärning och allt är 
tillåtet som tjänar familjen.

Lögn: Låt familjens anseende eller position komma till skada.

äkTenskapsmäklerska för maThilde
Mathilde vore en utmärkt och strategiskt passande hustru åt Jastiss 
och Yazhu önskar föra samman dessa två.

Lögn: Tala illa om Mathilde.

Tillvägagångssätt

 𓋪 Manipulera ☐☐☐, Sätta på plats ☐☐☐
 𓋪 Inkräva gentjänster ☐☐, Balianism ☐☐, Medkänsla ☐☐
 𓋪 Viljestyrka ☐, Skuldbelägg ☐, Kontakter ☐
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Till spelledaren
För Yazhu är ödmjukhet nödvändigt men svåruppbådat, då de planer 
som hon länge har arbetat efter nu riskeras att grusas av väckelsens 
och de andra klanernas krav. Hon slits framför allt mellan sina viljor 
att behålla sina goda relationer till församlingen och att bevara famil-
jens position. »Äktenskapsmäklerska för Mathilde« ger en möjlighet 
att hantera denna motsättning.

Yazhus stora svaga punkt är att Jastiss är jiangong. Formellt sett 
besitter Jastiss makten att bestämma över familjen och om Yazhu 
inte lyckas kontrollera hen, finns risken att Jastiss överger de planer 
som hon så noggrant har arbetat efter. Emellertid ser de andra med-
lemmarna i Hamiscora-familjen Yazhu som den verkliga makten i 
klanen och har större förtroende för henne än för Jastiss. Om hon 
vill, kan hon vända familjen mot Jastiss och kalla till möte där de 
ställer Jastiss till svars. 

Frågor att ställa Yazhu

 𓋪 Varför vållade du familjen bin Kasada den här fruktansvärda 
skadan? 

 𓋪 Varför valde du ut just Jastiss att bli nästa jiangong?
 𓋪 Varför duger inte Iorek, din son, som make till Jastiss – eller 

är det tvärtom?
 𓋪 Vad har imamen Tinotenda lovat dig?
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3. Charybdis, vår 
skådeplats

Vari asteroiden Charybdis och de föreställningar 
som formar livet däri presenteras.

Huvudbältets klansystem, sid. 29
Livet på Charybdis, sid. 30

Zhaijiao, sid. 32
De sex profeternas kyrka, sid. 34

Den ortodoxa balianismen, sid. 34
Ordlista, sid. 37
Tidslinje, sid. 38
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Charybdis är en urgröpt asteroid i huvudbältet som 
är hem till 17 000 själar, vilka bor på dess yta och i dess inn-
anmäte. Asteroiden är huvudbältets näst största bosättning 

och fungerar, liksom den största bosättningen på Ceres, som en 
knytpunkt för trafiken mellan de inre planeterna och de Jovianska 
församlingarna. Befolkningen är van vid att ha kontakt med andra 
himlakroppar och med skeppen som passerar genom huvudbältet 
följer nya idéer, teknologier och människor. Dessa innovationer och 
nya näringar har givit upphov till en alltjämt växande andel daglöna-
re och dessa ifrågasätter nu asteroidens familjesystem och inhemska 
tro, som har svårt att tillgodose befolkningens behov.

Detta kapitel fördjupar Charybdis
Detta kapitel är inte strikt nödvändigt att läsa för att kunna spelleda 
äventyret. Det förklarar livet på Charbydis och de trossystem som 
konkurrerar om asteroidens invånares hjärtan. Hur dessa saker yttrar 
sig i rollpersonernas liv presenteras i prologen och på rollformulären. 
Detta kapitel är alltså en resurs för den som önskar förstå Charybdis 
djupare eller önskar skapa en egen berättelse där.

Om det under spel dyker upp en fråga om Charybdis’ klansystem, 
livsförutsättningar eller religioner fungerar det oftast bäst att låta den 
spelare vars rollperson har starkast koppling till ämnet berätta hur 
saken ligger till, istället för att avbryta berättelsen och slå upp det.

Huvudbältets klansystem
Livet på huvudbältets många isolerade bosättningar ordnas av ett 
klansystem, som alla måste förhålla sig till. Invånarna är utspridda 
på hundratals mindre planetoider, där man framför allt livnär sig på 
mineralutvinning, och avstånden och isolationen gör att varje plane-
toid tvingas att vara förhållandevis självförsörjande. För att klara av 
dessa kärva omständigheter samlas man i klaner: företag och familjer 
i ett, som är garanten för såväl liv som arbete. 

Klanerna är sinsemellan olika – somliga väljer in nya medlem-
mar strikt meritokratiskt, medan andra följer släktband – men det är  
kutym att de styrs av en jianggong 1, ett familjeöverhuvud som har 
den yttersta makten över familjen, som dess medlemmar förväntas 
följa och som bär ansvar för alla medlemmars agerande. 

1 Jiangong skrivs 监工, med tecknen för »övervaka« och »arbete«.
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Huvudbältets klaner samlar sig under namnet Gefionfederatio-
nen när de har kontakt med personer från andra himlakroppar, men 
denna enighet är skenbar. Varje familj lämnas huvudsakligen åt sig 
själva och det är familjernas heder och ryktbarhet som reglerar deras 
agerande gentemot varandra. När en jiangong känner sig skymfad av 
en annan klan kräver vederbörande kompensation eller hämnd och 
samlar stöd från andra jiangonger för att tvinga fram detta. Ankla-
gelserna förs framför allt fram vid tinget, som möts sex gånger per 
jovianskt år (motsvarande ungefär vartannat jordiskt år), där dessa 
antingen löses eller förvärras. De inblandade pressas ofta att finna 
lösningar på fejderna och upprätta social stabilitet. Livet i huvud-
bältet är för knapert för att någon ska vilja välja sida och ha fiender.

Livet på Charybdis
Charybdis har gröpts ur genom århundraden av gruvdrift. Även om 
det ännu pågår brytning på Charybdis är den idag huvudsakligen 
en boplats, vars invånare lever såväl inuti asteroiden som på dess yta.

Mittpunkten för Charybdis’ bebyggelse är hamnen, vilken breder 
ut sig runt ett schakt som sträcker sig ner i asteroiden. På asteroidens 
yta runtom hamnen finns byggnader som har simulerad gravition. 
Dessa är konstruerade som kilometerbreda ringar vilka är stadda i 
ständig rotation och centrifugalkraften som uppstår därur upplevs 
på samma sätt som gravitation av personer inuti ringarna.

Asteroidens innanmäte är i sin tur genomkorsat av större schakt 
och mindre gångar, samt större och mindre grottor, som breder ut 
sig åt alla håll från det centrala hamnschaktet. Därinne råder mikro-
gravitation, men genom ett system av luftslussar är innanmätet syre-
satt. Under åren har klanerna omvandlat de gamla gruvgångarna till 
bosättningar samt också låtit gräva sig nya bosättningar, lagerlokaler 
och så vidare. 

Det vanligaste sättet att utforma bosättningar inuti asteroiden 
liknar en bikupa: en serie smala, avlånga rum, som de inneboende 
navigerar genom att skjuta ifrån väggar eller dra sig fram med hjälp 
av fästen. I sådana boningar fästs möbler, förvaringsutrymmen och 
föremål i väggar, golv och tak och man sover invirad i en slags ham-
mock. Den som är van vid öppen himmel upplever Charybdis som 
klaustrofobt, då man lätt förirrar sig i dess labyrinter. 
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Martinustemplet, i Charybdis’ hjärta
Zhaijiaos heligaste plats är Martinustemplet, som hänger tyngdlöst i 
asteroidens hjärta. Därinne, hävdar zhaitu, utkämpar deras odöende 
helgon, den helige Martinus, sin eviga kamp mot den demon som är 
bunden i hans kött. Templet är avspärrat och vaktas av Arkaneror-
dens riddare. 

Grottsystemen närmast Martinustemplet är en plats för religiöst 
utbyte och fylls av tempel och kaféer där pilgrimer och inhemska 
möts för mellanreligiösa samtal och studier. Charybdis huserar en 
förhållandevis stor zensufisk församling, vilken knyter samman  
mystiker från den merkurianska diasporan och Kalifatet med kapak-
dyrkare från de Jovianska församlingarna. 

Ett liv som vilar på teknikens hjälp
Livet i rymden kräver teknologiska hjälpmedel för mänskligheten. 
Den överväldigande majoriteten av Charybdis invånare är genetiskt 
formgivna för att klara av att leva i lägre gravitation utan att deras 
muskler förtvinar och kalken i deras ben bryts ner. Även försörjning-
en av mat, syre och värme är beroende av komplexa mekanismer. 
Livsmedel består framför allt av hydroponiskt odlade plantor, som 
är genetiskt formgivna för att innehålla viktiga näringsämnen, av 
näringsrik gröt eller soppa, samt av kött som odlas i stora kar.

Denna genetiska formgivning av människor och deras mat, samt 
odlingen av kött, fördöms av de mest nitiska balianisterna som ett 
brott mot det nollte budordet2, då detta förvrider den natur som Gud 
har skapat.

2 »Du skall icke skapa en maskin i en människas avbild.«
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Zhaijiao
Ingenstans förutom i huvudbältet stöter man på den religiösa läran 
zhaijiao3, vars hängivna fort känns igen på de rituella sigill som de 
smärtsamt har låtit bränna eller karva in i sitt kött. Dessa zhaitu4 
strävar ständigt efter att härda sin karaktär, sin viljestyrka och sin 
smärttålighet, för att närhelst kunna betvinga en demon i sitt kött 
om den bryter sig in i vårt kosmos. Denna önskan att bevara ord-
ningen för de med sig även till samhället i stort.

Zhaijiao är en individuell tro, som lägger ansvar på envar att härda 
sig och vara stark. Det är en tro anpassad till de mindre planetoider-
nas farofyllda liv, där ett misstag kan innebära döden. 

Själapesten
Enligt zhaitu lever människan i ordningens värld, men jämte denna 
finns ett kosmos fyllt av kaotiska väsen. Dessa demoner drivs av att 
bryta ned kosmos ordning och slungar sig ständigt mot den hinna 
som skiljer världarna åt. När en demon bryter sig in i människornas 
värld förgiftar de naturens, samhällets och människans ordning ge-
nom sin blotta existens. Kosmos kollapsar och människan går vilse. 
Massdöden som kallas för själapesten var, enligt zhaitu, orsakad av 
den mäktiga demon som bröt sig in i vår värld och här kunde sprida 
sig som det tankevirus, de vanföreställningar som snabbt infekterade 
så många och drev dem till att ta sig själva av daga. 

Även jordborna hade skuld till själapesten. Genom social oro för-
svagar människor barriären mellan världarna och möjliggör för de-
monerna att komma in. Att ett så mäktigt väsen kunde bryta sig in i 
vår värld berodde på de kaotiska hundrafemtio år som föregick den, 
då Jorden hade gisslats av den naturliga världens sammanbrott och 
de efterföljande massutrotningarna, farsoterna och folkvandringar-
na. Jordens mänsklighet var redan ansatt av sina självskapade demo-
ner och därför kunde Själapesten finna en väg in i dem. 

Den helige Martinus
Det var inte förrän den helige Martinus gick i envig med sjä-
lapestens demon som farsoten kuvades. Detta helgon, säger  
traditionen, var en stark man som länge hade härdat sig till kropp 

3 Zhaijiao skrivs 寨教, med tecknen för »befästning« och »tro«.

4 Zhaitu skrivs 寨徒, med tecknen för »befästning« och »följare«.

寨
教



33 

och sinne. Han var orubblig inför motgångar och utmaningar och 
när demonen försökte sluta sin käft om honom var det som att den 
bet i granit. Inte bara vägrade han att låta sig förledas, utan han kas-
tade sig i envig med demonen och hindrade den från att fortsätta sig 
blodsdränkta värv.

Efter månaders outtröttlig kamp lyckades den helige Martinus be-
tvinga själapestens demon genom sin viljestyrka, sitt orubbliga sinne 
och sin fysiska uthållighet. Han slet demonen ut ur mänskligheten 
och ut ur världen i stort och stängde in den i sin lekamen. Där är den 
ännu, enligt zhaitu, och den evigt levande Martinus utkämpar ännu 
denna kamp mot själapesten, där han sitter i Charbydis’ hjärta.

Dina handlingar dömer dig
Enligt zhaitu är den helige Martinus ingen gudasänd frälsare, ingen 
övermänsklig figur. Tvärtom är de noggranna med att understryka 
att Martinus var en helt vanlig människa, som hade stärkt sig genom 
ett livs ansträngning och därför var motståndskraftig. För zhaitu 
är hans person, liv eller födelseförhållanden ointresssanta då det är  
genom sina handlingar den helige Martinus utmärker sig. 

Detsamma gäller envar. Var och en måste härda sin viljestyrka 
och fysik för att kunna motverka kaos varhelst det sprider sig. Ytterst 
måste var och en vara redo att kunna betvinga en demon i sitt eget 
kött och det är ut ur denna insikt som zhaitus mest iögonfallande 
praktik härstammar. För att öva sig på att uthärda den värsta smärta 
låter de skära in sigill i sin hud samt brännmärka sig. Dessa pröv-
ningar genomgås utan bedömning och om såren blir infekterade är 
detta ytterligare en välkommen prövning.

Det gemensamma för alla dessa praktiker är att bevisa sig vara 
kapabel. I huvudbältet lever man omfamnad av rymdens isande ar-
mar. Döden är aldrig långt borta och det räcker med ett misstag för 
att orsaka såväl din egen som andras död. Försiktighet, noggrann 
planering och självtillräcklighet är de dygder som ger ett långt liv. 

Ordning under himlen
Av detta följer en samhällssyn där ordning måste upprätthållas fram-
för allt. Diskussioner och debatter kan fylla viktiga syften, men den 
som vänder invånarna mot varandra riskerar att störta Charybdis 
och hela huvudbältet i kaos. Förändring är alltid riskfyllt och det-
ta särskilt om den sker förhastat eller drivs av starka känslors svall.  
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Social stabilitet av yttersta vikt och var och en måste veta sin plats 
och att inte hävda sig över sin position. Den som gör det stör den 
kosmiska ordning som är garanten för mänsklighetens fortlevnad. 

inte heller kan man förlita sig på Gud. Bland zhaitu finns skilda 
föreställningar om Guds existens, återfödelse och efterlivet. Somliga 
har en annan tro utöver zhaijiao, somliga inte. Oavsett är det inte 
viktigt för den gemensamma läran. De zhaitu som tror på en gud 
skulle aldrig få för sig att be för att denna skulle lösa ett problem åt 
dem eller bekämpa demoner i människans ställe. Vad Gud kan göra 
är inte viktigt; vad en själv kan göra är det.

De sex profeternas kyrka
De jovianska församlingarna, belägna i arkologier på Jupiters 
månar, utgör de sex profeternas kyrka. Denna kyrkostat är den 
ortodoxa balianismens högborg och för de miljarder själar som 
lever där organiseras livet av ens församling. Det är genom den 
de får husrum, arbete och kamratskap – och frälsning, framför 

allt. För att bestämma över församlingarnas inriktning kämpar tio-
tusentals sekter kämpar mot varandra i hopp om att vinna själar och 
makt. Den väldiga kyrkostaten hålls samman av Matriarkernas råd och  
Kurian, vilka sörjer för dess invånares andliga respektive världsliga 
trygghet, från sin plats på Apokryfa, solsystemets enda O’Neill-cylin-
der, i omlopp kring Europa. 

De jovianska församlingarna är marinerade i kapaken. Dess  
invånare ser alltjämt Paradiset hägra bortom kopparmöglets saffrans- 
dimma och i sin iver att komma dit trasar de gärna sönder de kätter-
ska system som upprätthåller livet i arkologierna.

Den ortodoxa balianismen
Denna tro grundar sig på den heliga Balians lära, som hen framlade 
i sin vindlande och fragmentariska skrift Vittnesmål om mänsklighet-
ens herre och tidernas slut, författad under 2100-talet. Däri förutspåd-
de Balian att Gud inom kort skulle låta en andra syndaflod skölja 
över mänskligheten som ett straff för dess försyndelser mot naturens 
ordning, i form av utbredd genmodifiering och tänkande maskiner. 
Denna syndaflod, menar balianisterna, var själapesten – eller Do-
men, som den benämns av Balians lärljungar.
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De sex profeterna
I sina Vittnesmål hävdade Balian att hen var den sjätte profeten som 
Gud hade sänt mänskligheten för att förkunna sitt eviga och oförän-
derliga budskap. De fem föregående profeterna var Noak, Zoroaster, 
Gautama Buddha, Jesus av Nasaret och Muhammed. Svårigheterna 
att tolka de andra profeternas läror i ljuset av Balians, och vice ver-
sa, har givit upphov till en otalig mängd sekter, som på olika sätt 
betonar delar av profeternas läror. I kyrkans ögon är alla sekter ba-
lianistiska som erkänner de sex profeterna, det nollte budordet och 
kapakens sakrament. 

På Charybdis vördas framför allt den heliga Balian, som genom 
sitt nollte budord har skänkt huvudbältets exploaterade och ned-
tryckta en möjlighet att vinna frälsning och människovärde. Därtill 
lockas troende av balianismens universalistiska budskap, i motsats 
till zhaijiao. Tinotenda och de andra jovianska imamer som Hamis-
cora har bjudit in förespråkar att hela samhället ska organiseras som 
en väldig församling, där alla skall ges plats. 

Det nollte budordet
Fastän balianismen är notoriskt splittrad i olika sekter utgör dessa 
otvivelaktigt en trosgemenskap, vars sammanbindande lärosats är 
Balians så kallade nollte budord: 

»Du skall icke skapa en maskin i en människas avbild. … Du 
skall icke skapa en människa i en maskins avbild.« 

Hos väckelsens medlemmar riktas detta budord framför allt mot de 
gruvrobotar som har effektiviserat bort människornas arbetsinsats, 
samt de arbetsledande AI:er som styr människor som vore de roboten 
och roboten människan. I det nollte budordet ser de troende en väg 
till upprättelse, till att bli något mer än en förlängning av maskinen.

Denna lärosats är naturligtvis omöjlig för Charybdis’ zhaitu att 
acceptera. Dessa självhärdare menar att det nollte budordet skulle 
förbjuda många av de saker som möjliggör livet på asteroiden: klonat 
kött, avancerade styrsystem, genterapi, med mera. De har hört om 
hur de jovianska arkologierna förfaller till livsoduglighet, till följd av 
balianisternas nit. Denna oro finner lite gensvar hos väckelsen. 
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Kapaken
Det kollektiva inmundigandet av det heliga kopparmöglet hålls som 
ett sakrament av solsystemets alla balianister och så även av försam-
lingen på Charybdis. I kapakens omfamning blir de troende för en 
kort stund ett med Gud och kan vila i den oändliga barmhärtighet 
som finns däri; de upplever sig själva och varandra som medmännisk-
or med gudagivna rättigheter som inte kan underkastas ekonomiska 
nyttokalkyler. 

Tack vare kapaken är församlingen både större och mer intim än 
var och en av Charybdis’ klaner, då dess drygt tusen medlemmar 
känner varandras hjärtan utan och innan. Denna absoluta gemen-
skap tar de utblottade spjärn emot när de ska hävda sig gentemot 
familjerna; i denna finner de visshet i att de besitter möjligheten att 
ändra på asteroidens lagar. 

Kapaken brukas framför allt av balianister som ett sakrament, 
men den brukas även av andra på Charybdis. En rollperson har till-
gång till kapak om hen så önskar.

Allt har skett förut; allt kommer att ske igen
Enligt den heliga Balian sker ingenting endast en gång, utan i varje 
skeende återspeglas tidigare händelser ur svunna tidsåldrar och ens 
tidigare liv. Varje händelse är samtidigt unik och ett eko av alla tidi-
gare gånger som samma händelse har utspelat sig. Balian hävdade att 
hens budskap var densamma som de föregående fem profeterna hade 
förmedlat, fast uttryckt för att det skulle nå människorna i hens egen 
tid. Balian hävdade den andra syndafloden skulle bära den första 
inom sig, samt att en sjunde profet en dag skulle efterträda hen. De 
förföljelser som Charybdis’ balianister utsätts för återspeglar andra 
övergrepp som Balians lärljungar övervunnit och därmed också trons 
oundvikliga triumf. 

Balianismens världsbild är utpräglat cyklisk och dess symbol är en 
ouroboros, en orm som äter sin egen svans. Läran om själavandring-
en och återfödelsen omfamnas av nästintill alla sekter och balianis-
ter strävar efter att bryta sig fri från detta kretslopp. Efter kroppens 
frånfälle menar de att själen ställs inför Morgonstjärnan, som avgör 
om denna är renad från synd och får träda in i Paradiset eller om 
denna tvingas genomgå ytterligare ett liv. Huruvida människor åter-
föds som tabula rasa eller med en arvssynd från föregående liv är en 
brinnande stridsfråga mellan kyrkans sekter. 
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Ordlista
balianisT, en person som följer den heliga Balians lära om de sex 
profeterna, det nollte budordet, samt följer kapakens sakrament.

daglönare, någon som inte hör till en klan och tvingas livnära sig 
genom de påhugg som klanerna erbjuder.

falkarnas kompani, de legoknektar som är betalda av Jupiter för 
att skydda Charybdis’ balianister. Leds av kapten Tiberia.

jiangong, klanöverhuvud, ansvarig för sin klans alla medlemmar.

jovian, en person från de jovianska församlingarna runt Jupi-
ter. Det var jovianer som angrep bin Kasada för tre år sedan.

kapak, kopparmöglet, som endast växer på Jorden. Brukas som ett 
sakrament av balianister för att bli ett med Gud.

klanerna, familjer och företag i ett, de grupper som besitter mak-
ten i huvudbältet.

nollTe budordeT, deT, »Du skall icke skapa en maskin i en männ-
iskas avbild. ... Du skall icke skapa en människa i en maskins avbild.« 
Den heliga Balians viktigaste lärosats, som förbjuder tänkande ma-
skiner och genmodifikation.

sex profeTernas kyrka, de, kyrkostaten kring Jupiter, den orto-
doxa balianismens högborg. Kallas även för de jovianska försam-
lingarna.

väckelsen, den stora grupp daglönare som utgör kärnan i Charyb-
dis’ balianistförsamling och som nu är i religiös strejk.

zhaijiao, läran att varje individ ska vara en mänsklighetens befäst-
ning och vara redo att betvinga alla hot – mänskliga som demoniska 
– mot världens ordning. Trons följare kallas zhaiTu. 
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Tidslinje
Tiden anges i jordiska år.

2286 e.kr: domen

 𓋪 Själapesten härjar Jorden. Fem av sju dör för egen hand. Kolo-
nierna stänger sina hamnar.

230 e.d: andra renässansen

 𓋪 Mars öppnar sina hamnar för Kalifatet och likaså huvudbältet.

arTon år sedan, 396 e.d

 𓋪 Darius lämnar klan Hamiscora, reser runt i solsystemet och 
kommer hem tio år senare. Under denna tid lämnar han bali-
anismen. Vid sin återkomst får han plats i familj bin Kasada.

sju år sedan, 407 e.d

 𓋪 Jastiss lämnar sin familj och blir upptagen i klan Hamiscora.

sex år sedan, 408 e.d

 𓋪 Kasada Maersk blir mot sina planer omvald till jiangong  
sedan Jastiss hade lämnat familjen.

fem år sedan, 409 e.d

 𓋪 Darius blir utpekad som Kasadas efterträdare, efter att ha 
gynnat familjen genom att friköpa en stor mängd slavar från 
de jovianska församlingarna till ytterst gott pris.

 𓋪 Hamiscora börjar att mer intensivt underhålla balianistiska 
imamer och finansiera deras mission bland befolkningen. 
Väckelsen gror bland arbetare och daglönare.

 𓋪 Jastiss och Mathilde som tillhör olika familjer inleder en re-
lation.

fyra år sedan, 410 e.d

 𓋪 Yazhu, skrämd över att kunna tappa Jastiss, knyter hen tätare 
till sig och börjar övertala Xiaohan om att Jastiss vore en vär-
dig efterträdare till honom.
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Tre år sedan, 411 e.d

 𓋪 Familj bin Kasadas gruvasteroider blir anfallna av jovianer. 
En tredjedel av familjens medlemmar tas som slavar och deras 
maskiner förstörs. Jovianerna hade fått information om bin 
Kasada från Yazhu, genom imamen Tinotenda. För att klara 
av sin ekonomiska kris utesluter familjen bin Kasada många 
medlemmar, däribland Mathilde. Darius förlorar sin självkla-
ra plats i familjen.

 𓋪 Mathilde dras in i väckelsen. 
 𓋪 Vid tinget anklagar jiangong Kasada öppet Xiaohan för att 

ha konspirerat med jovianerna för att organisera detta anfall, 
men Xiaohan skrattar åt dessa anklagelser. Jiangong Kasada 
svär hämnd, då skadan som drabbat henne ej har vedergällts.

eTT år sedan, 413 e.d

 𓋪 Jiangong Hamiscora insjuknar. 

Två veckor sedan

 𓋪 Jiangong Hamiscora blir plötsligt särskilt dålig och dör.

nu

 𓋪 Mathilde och Darius anländer hos Hamiscora med sina res-
pektive sällskap. Församlingen har inte inlett själavandrings-
riterna för Xiaohan. 

om sex dagar

 𓋪 Profetens födelsedag.
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4. Att spela berättelsen
Vari det förklaras hur man spelar själva berättelsen.

Berättelsens struktur, sid. 41
Öppningsscen, sid. 42

Fördjupning & Upptrappning, sid. 43
Asteroidens fraktioner, sid. 44

Biroller, sid. 46
Upplösningen, sid. 51

Epiloger, sid. 51
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När spelarna har valt rollpersoner går ni över till att 
spela berättelsen. Ni spelar den i scener, vari spelarna ge-
staltar sina rollpersoner djärvt och ärligt. Deras handlingar 

kommer att påverka andra rollpersoner som i sin tur gör motdrag och 
ur detta växer en dramatisk berättelse fram. I scenerna använder ni er 
av spelets TEKNIKER, som hjälper till att dra dem till sina respektive 
spetsar. Spelets TEKNIKER samt hur ni sätter och spelar goda scener 
förklaras ingående i boken Söndrade vi falla, kapitlen 4–6. 

Berättelsens struktur
Scenspelet i Mellan Skylla och Charybdis tar 3–4 timmar och kan 
delas upp i några olika faser. Spelledaren inleder spelet med att sät-
ta öppningsscenen som introducerar huvudkonflikten. Därefter följer 
fördjupning och upptrappning, som leder fram till upplösningen. 

Fördjupningen och upptrappningen kommer båda att handla om 
hur rollpersonerna försöker främja sina respektive agendor genom att 
söka påverka varandra, utkräva kompromisser och löften samt han-
tera de positionsförändringar som uppstår till följd av de löften och 
svek som utdelas. I fördjupningen sker detta ofta lågmält eller bakom 
lyckta dörrar, men spänningen trappas upp när rollpersonerna börjar 
göra öppna och drastiska drag mot varandra. 

Hur lång respektive del blir beror till stor del på Jastiss’ och hens 
beslut. Oftast övergår fördjupningen i upptrappning när Jastiss väljer 
en sida att stödja, eftersom alla andra rollpersoner då tvingas agera 
för att försvara eller upphäva detta beslut. Om Jastiss inte tar ställ-
ning förrän sent blir berättelsen följaktligen mer lågmäld.

Denna eskalering av insatser, hot och löften leder naturligt fram 
till en upplösning, vari ni får reda på vad som blir Charybdis’ öde. 
Efter denna berättar ni sedan epiloger om rollpersonerna och om 
Charybdis.
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Öppningsscen
Ställ, som spelledare, dessa frågor innan du sätter öppningsscenen:

1. Mathilde, var är det högst status att bo: i mikrogravitation 
eller i hög gravitation, d.v.s. på ytan eller inuti asteroiden?

2. Yazhu, var är er bostad? Hur ser man på dig att ni bor i hög- 
eller mikrogravitatione?

3. Darius, var på Charybdis har familjen bin Kasada sitt hem?
4. Jastiss, var ligger det balianistiska templet och hur ser det ut?
5. Mathilde, hur bor ni familjelösa?
6. Yazhu, hur ser familjens stora mottagningssal ut?
7. Darius, hur känner du dig när du är här på Charybdis, jäm-

fört med när du är ute på gruvbrytning på en asteroid?
8. Jastiss, på vilken plats känner du dig mest hemma? 

Inled sedan spelet med att läsa följande högt:

Berättelsen inleds i familjen Hamiscoras hem, dit Mathilde 
och Darius har kommit med sina respektive sällskap för att 
pressa Jastiss att ta just deras parti. Jastiss är emellertid inte 
närvarande ute i mottagningssalen, som nu är trång till följd 
av besökarna, de närvarande medlemmarna ur klan Hamisco-
ra samt legoknektarna ur Falkarnas kompani. Medan de andra 
väntar i salen är Jastiss i sin privata kammare, funderande 
kring vad hen ska säga. Matriarken Yazhu har farit fram och 
tillbaka mellan gästerna och Jastiss, för att morska upp hen. 

Be därefter Darius och Mathilde beskriva sina respektive sällskap, 
hur de har anlänt och vilket sinnestillstånd de befinner sig i. Fråga 
Yazhu, Darius och Mathilde vilka detaljer som de främst lägger mär-
ke till i mottagningssalen och bygg vidare på deras svar; fokusera på 
hur man i kan se att klan Hamiscora bor i hög- eller mikrogravita-
tion, som det passar.

Efter att rollpersonerna har introducerats kan du få fart i scenen 
genom att låta Josif eller Mchumba ohyfsat börja vråla åt Yazhu att 
omgående få fram Jastiss. Efter en interaktion kring detta klipper du 
till Jastiss’ privata kammare och ber hen beskriva vilka tecken på ri-
kedom som finns däri, huruvida hen kan höra besökarna eller ej och 
varför hen inte har gått ut.

Klipp därefter fram och tillbaka mellan mottagningssalen och Jas-
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tiss’ kammare och spela ut situationen. Ta reda på hur Jastiss tar sig 
an besökarna och ge alla möjlighet att presentera sina rollpersoner 
och deras respektive hållningar till varandra och till sakfrågan. 

Några råd för att spela öppningsscenen
 𓋪 Låt Yazhu eller Iorek försöka locka ut Jastiss, om hen tvekar. 
 𓋪 Låt rollpersonerna visa upp sina relationer. Fråga hur Mathil-

de och Darius ser på varandra och hur det känns att träffas, 
hur Darius och Yazhu hälsar på varandra, hur familjärt Yazhu 
välkomnar Mathilde, samt hur de tänker kring Jastiss.

 𓋪 Nämn att Falkarnas kompani och Tiberia beskådar detta 
spektakel från sidan, utan att ta ställning för just Hamiscora, 
då de är anlitade för att skydda Charybdis’ balianister.

Fördjupning & Upptrappning 
Efter öppningsscenen följer ni rollpersonerna och sätter scener uti-
från spelarnas önskemål. I dessa kommer rollpersonerna att försöka 
intrigera, påverka och angripa varandra – först bakom lyckta dörrar 
och eftersom mer öppet och drastiskt. Spela scener så att alla rollper-
soner får interagera med varandra, fördjupa sina relationer, utmana 
varandras Sanningar och försöka vinna över andra till sin egen sida. 
Spänningen kommer att öka gradvis och leda till en upplösning.

Jastiss står i berättelsens centrum
Berättelsen kretsar kring Jastiss’ val. Därav följer det att Jastiss ofta 
är i händelsernas mitt och att scenerna kretsar kring hen. Vilken 
tidpunkt Jastiss väljer en sida att stödja och uttalar en Lögn av-
gör dessutom tempot i berättelsen. Då kommer spänningen att stiga 
markant, eftersom Jastiss’ ställningstagande tvingar alla andra parter 
till agera för att förmå hen att ändra eller hålla fast vid detta beslut, 
genom de medel som finns dem tillgängliga. 

Låt rollpersonerna leda
Mellan Skylla och Charybdis har en öppen struktur och som spelle-
dare tar du en följsam roll och låter rollpersonerna driva spelet. Efter 
öppningsscenen kan du ofta luta dig tillbaka och hjälpa till genom 
små medel: föreslå scener, fråga om motivationer och göra inspel som 
biroller. Spelledarens förhållningssätt beskrivs närmare på sid. 52.
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Asteroidens fraktioner
Rollpersonerna ingår i ett sammanhang och behöver förhålla sig till 
följande fem fraktioner, som lägger sig i handlingen som det passar.

 
Charybdis’ klaner
~15 000 själar, som står bakom Darius. De är många, men oeniga i 
annat än sin önskan att krossa daglönarnas nyvunna självförtroen-
de och bevara sin ställning. De utmärks framför allt av försiktighet 
inför plötsliga förändringar och representeras av Darius’ kompanjon 
Josif al-Fijowna, samt jiangong Kasada Maersk.

Om Darius vill kuva balianisterna med våld kommer klanerna 
att vara splittrade i frågan: hälften kommer att motsätta sig det, en 
fjärdedel ge entusiastiskt stöd och en fjärdedel ge stöd med förbehåll. 
Skepsisen hos klanerna härrör från en rädsla för att stöta sig med de 
sex profeternas kyrka, snarare än ur något principiellt motstånd mot 
att massakrera daglönare, så om Darius kan övertyga Tinotenda och 
Tiberia att överge väckelsen skulle en utrensning vinna större stöd.

Skulle Darius däremot kompromissa med balianisterna för att få 
vedergällning för sin egen familjs skull kommer detta att möta mot-
stånd, där Josif kan hota med att frånta Darius familjernas stöd.

Familjen bin Kasada
213 själar, inklusive Darius. En större familj som sysslar med gruv-
drift, som finner en stolthet i att vara meritokratiska och väljer sina 
jiangonger för mandatperioder. Familjen är ännu försvagad sedan 
det jovianska angreppet för tre år sedan och inom klanen finns nu två 
jämnstarka linjer angående vad som önskvärt i stunden. Å ena sidan 
finns de som prioriterar försiktighet och långsiktig trygghet, å andra 
sidan de som framför allt törstar efter upprättelse genom hämnd på 
Hamiscora. Oavsett vilken linje Darius driver kommer han att ha 
stöd av sin familj, så länge han strävar efter dess bästa.

Familjen Hamiscora 
43 själar, inklusive Jastiss och Yazhu. De är en liten men stolt familj 
som ser sig själva som Charybdis’ främsta invånare och utvalda för 
att leda asteroiden till någonting större. Deras inflytande följer av de-
ras stora förmögenhet, som de har ansamlat genom handel, framför 
allt med de jovianska församlingarna. Klanen vill bevara sin ställ-
ning och självbild och viker sig ogärna för några yttre krav.
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Familjen verkar nu behöva kompromissa med antingen sin tro 
eller sin position på Charybdis. De flesta av familjens medlemmar 
skulle snarare ge upp balianismen än riskera sin ställning eller tving-
as lämna ut Yazhu till bin Kasadas hämnd, men i detta, som i andra 
frågor, kommer de att lyssna mer på Yazhu än på Jastiss.

Väckelsen 
950 själar, som kräver erkännande och trygghet, vilket kan garante-
ras av såväl Hamiscora som de andra familjerna. Dessutom önskar en 
minoritet att upphäva hela klansystemet och är redo att gå i strid mot 
klanerna. Deras mod och visshet växer fram ur kapakens gemenskap 
och om Hamiscora skulle förråda väckelsen kommer detta att föda 
en ilska som snart får hela församlingen att vända sig mot klanväsen-
det. Utöver Mathilde företräds församlingen även av Mchumba som 
är hennes kompanjon vid Hamiscoras mottagning.

För att väckelsen ska inleda riterna för Xiaohans själ behöver Ma-
thilde kunna visa dem någonting konkret från Jastiss. Om hon för-
söker övertala dem att inleda riterna utan att Hamiscora har uppfyllt 
deras krav är detta en svår KONFLIKT; utgå från Svårighet 11 och höj 
eller sänk detta som det passar omständigheterna.

Falkarnas kompani och jovianerna
Kompaniet utgörs av 120 legoknektar anförda av Tiberia och deras 
uppdrag är att försvara asteroidens balianister från angrepp från klan- 
erna. Falkarnas dyra sold betalas av de jovianska församlingarna, 
som är intresserade av att etabalera sig på Charybdis. Legoknektarna 
är ytterst professionella; de söker inga onödiga strider men tvekar 
aldrig inför en nödvändig sådan, i vilket fall de kommer att angripa 
kvickt, oväntat och effektivt, i hopp om att slå ut fiendens stridsvilja.

Jovianernas ställföreträdare på Charybdis är imamen Tinotenda, 
som är kontakten till de som angrep bin Kasada. Utöver honom finns 
77 jovianer på asteroiden. Majoriteten av dessa är utsända av kurian 
på Apokryfa för att bevaka de sex profeternas kyrkas intressen och 
säkra att handeln med de inre planeterna fortgår obehindrat.

Om väckelsen, Hamiscora och jovianerna bryter med varandra 
och det uppstår oklarheter angående vilka balianister som Falkarnas 
kompani ska skydda, kommer de att vända sig till Tinotenda för väg-
ledning, om inte någon lyckas övertyga dem om annat.
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Biroller
Berättelsen innehåller följande namngivna biroller:

 𓋪 Jiangong Kasada Maersk
 𓋪 Mchumba, väckelsemedlem från Mars
 𓋪 Iorek, medlem av familjen Hamiscora
 𓋪 Josif al-fijowna, tjänare till Darius bin Kasada
 𓋪 Tinotenda, imam från Jupiter.
 𓋪 Tiberia, kapten för Falkarnas kompani
 𓋪 Den avlidne jiangong Xiaohan Hamiscora.

Spelledaren kan använda dessa för att driva berättelsen framåt, ge-
nom att egga en rollperson till handling och därigenom utmana de-
ras Sanningar. 

Namn och uppslag för ytterligare biroller
Skapa nya biroller om dessa behövs. Ni kan utgå ifrån följande:

femininT maskulinT neuTralT

Ana Yeli Arystarch Hipolite
Chandrakanta Evo Imani
Fu h’Amílcar Jingyi
Ignacja Kariuki Odalis
Guiying Renshu Zeuits
Ssanyu Quidel Vacise

Figurer på Charybdis: hydroponiker, mekaniker, gruvrobotförare, 
zensufisk pilgrim, daglönare, lycksökare från Mars, kapaksmugglare, 
diplomat-handelsresenär från Kalifatet, riddare ur Arkanerorden, 
balianistisk mystiker, badhusföreståndare, pengalånare, klonterapeut, 
familjelärare.
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Jiangong Kasada Maersk
En stolt kvinna som önskar få upprättelse och bryr sig mer om sitt 
eget hämndbegär än om klanernas gemensamma intresse att hindra 
balianismen. Hon styr familjen bin Kasada med en fast hand men 
ger alla familjemedlemmar en möjlighet att tala på lika villkor och 
tar till vara goda idéer. 

Gestalta den sakliga Kasada genom att sitta rakryggad, med kors- 
lagda armar och se avmätt på din samtalspartner. Lyssna först på vad 
alla andra har att säga och ställ frågor, för att sedan uttala din dom i 
frågan, utan att acceptera mothugg.

Önskan: Att få upprättelse genom hämnd på Hamiscora.

Rollpersonernas relationer till Kasada är:

 𓋪 Jastiss skickar henne brev varje månad.
 𓋪 Mathilde förbannar henne, för att hon uteslöt Mathilde från  

familjen.
 𓋪 Darius ser henne som sin förebild och gör allt för att visa sig 

värdig att efterträda henne.
 𓋪 Yazhu respekterar hennes hårda sätt och tar aldrig konflikt.

Mchumba, Väckelsemedlem från Mars
En immigrant från Mars, som flydde undan den Röda vatikanens 
kontroll och kom till Charybdis i hopp om att hitta en plats. Hon 
är brinnande, rädd och kränkt och önskar bygga en församling där 
sådana som hon har makten, hellre än prästerskapet.

Gestalta den kränkta Mchumba genom att göra dig liten – skjut 
fram axlarna och se upp på den du talar med – och visa infernot som 
brinner i henne genom att tala raskt och skarpt, med pauser mellan 
fraser, och emellanåt brista ut i vredgade anklagelser eller tirader.

Önskan: Att få sitt människovärde erkänt och sin trygghet 
säkrad.
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Rollpersonernas relationer till Mchumba är:

 𓋪 Jastiss lär sig om den marsianska balianismen av henne.
 𓋪 Mathilde och hon diskuterar sina rädslor, hopp och hur de 

ska gå till väga.
 𓋪 Darius tystnar henne närhelst hon börjar prata. 

Iorek Hamiscora
En livsnjutande Hamiscora som är bror till Darius och har ett intimt 
förhållande med Jastiss. Han är en känslig och lättsam själ som skyr 
Charybdis’ slitsamma liv och istället önskar en sybaritisk tillvaro av 
bekvämlighet och skönhet, där verklighetens kranka blekhet målas 
över av kapakdimmor och poesi.

Gestalta den livsnjutande Iorek genom att slappna av, le och skrat-
ta. Skämta om ämnet ni talar om och fråga om din partners känslor.

Önskan: Att njuta och leva på andra.

Rollpersonernas relationer till Iorek är:

 𓋪 Jastiss vill ge honom allt vackert och uppvaktar honom med 
skön poesi.

 𓋪 Darius uppmuntrar hans romans med Jastiss och som hämnd 
för att deras mor Yazhu vill upplösa deras relation har Iorek 
berättat för Darius att hon konspirererade med jovianerna.

 𓋪 Yazhu försöker bryta upp hans lättsamma romans med Jastiss.

Josif al-Fijowna, kompanjon till Darius 
En grym och insiktsfull försvarare av klanväsendet som är utsänd för 
att vara vid Darius’ sida. Han förespråkar att slå ner väckelsen med 
våld och vill se daglönarna kuvade, döda eller sålda till slaveri. Skulle 
Darius vackla i sitt hanterande av balianister eller behöva understöd 
kommer Josif att tillhandahålla tillrättavisningar respektive stöd. 

Gestalta den förorättade Josif genom att skjuta fram hakan och 
gestikulera skarpt med händerna: peka på den du talar med och un-
derstryk viktiga poänger genom att slå en näve eller två fingerspetsar 
i handflata eller på ett bord. Tala föraktfullt om daglönarna och att 
de behöver lära sig att veta sin plats.
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Önskan: Att säkra klanernas fortsatta välde över Charybdis, 
oavsett vad som krävs.

Rollpersonernas relationer till Josif är:

 𓋪 Darius berättar allt för honom och lyssnar till hans råd.
 𓋪 Mathilde räds hans hat mot väckelsen och försöker återupp-

väcka den värme han en gång hyste henne.
 𓋪 Yazhu bearbetar honom, med artigheter och erbjudande.

Tinotenda, imamen från Jupiter
En självgod besökare som representerar de sjuttioåtta jovianer som 
finns på Charybdis. För Tinotenda finns ingenting viktigare än att 
församlingen växer och etablerar sig långsiktigt. Trots de varma rela-
tionerna till Hamiscora vore han villig att utesluta dem ur balianis-
mens gemenskap om de skulle vika sig för klanernas krav. 

Gestalta den lågmälde Tinotenda genom att knäppa händerna, 
luta huvudet framåt, blunda och nicka. Tala i antydningar, men var 
tydlig med vad du önskar ska ske.

Önskan: Att etablera en stor församling på Charybdis och 
därigenom vinna ära hos prästerskapet på Jupiter.

Rollpersonernas relationer till Tinotenda är:

 𓋪 Jastiss ifrågasätter hans dröm om ett Charybdis styrt av en 
lärd kardinal.

 𓋪 Mathilde lyssnar på hans råd och vägledning, men litar inte 
på en jovian.

 𓋪 Yazhu planerar Charybdis’ framtid med honom.
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Tiberia, kapten för Falkarnas kompani
En ärrad veteran som för befäl över hundratjugu tungt rustade knek-
tar, vilka i strid bär förstärkta helkroppsrustningar som klarar av 
rymdens vakuum, samt gausskarbiner vars projektiler lätt trasar sön-
der människokroppar oavsett dessa är rustade eller ej. 

Gestalta den bullriga Tiberia genom att bresa på benen och ta ut-
rymme med ditt kroppspråk. Provocera rollpersonerna genom sar-
kasmer och ifrågasättanden för att få insikt i vem de är, särskilt om 
de försöker vara vaga eller listiga. Gå gärna över gränsen.

Önskan: Att skrämma Charybdis alla invånare till att inte 
angripa balianisterna.

Rollpersonernas relationer till Tiberia är:

 𓋪 Jastiss dricker te med henne, för att avläsa hennes avsikter.
 𓋪 Mathilde undviker henne och hennes väpnade hord.
 𓋪 Darius försöker köpa hennes lojalitet.
 𓋪 Yazhu lovar att dubbla varje erbjudande från någon annan.

Jiangong Xiaohan Hamiscora
Jastiss’ företrädare, den avlidne gigant vars skugga vilar över alla de 
händelser som nu håller asteroiden i sitt järngrepp. Alla har sin egen 
bild av denne man; fråga rollpersonerna om vem han var, om det 
behövs.
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Upplösningen
Om ni spelar scener utifrån rollpersonernas drivkrafter kommer be-
rättelsen naturligt att nå ett klimax och huvudkonflikten få sin lös-
ning. Hur berättelsen slutar avgörs av rollpersonernas beslut och där-
för kommer detta att skilja sig mellan varje spelomgång. Var ärliga 
mot berättelsen och upptäck slutet tillsammans med rollpersonerna. 

𓋪

Epiloger
Efter att ni har spelat färdigt berättelsen berättar alla deltagare varsin 
kort epilog, som kan vara några meningar lång:

 𓋪 Spelarna berättar om sina respektive rollpersoners öden eller 
eftermälen. 

 𓋪 Spelledaren berättar om Charybdis’ öde, utifrån vad som har 
skett under spelmötet. Hur kommer Charybdis’ samhälle att 
te sig i framtiden? Vad blir balianismens och klansystemets 
framtid? Och vad anser de sex profeternas kyrka om denna 
utveckling?
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5. Att spelleda
Vari spelledarens återhållsamma agerande 

under scenspelet diskuteras.
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Mellan Skylla och Charybdis är ett äventyr som på 
grund av sin öppna struktur kan utvecklas på många olika 
sätt. I detta äventyr antar spelledaren en tydligt följsam 

roll; mer så än i Söndrade vi falla. Rollpersonerna har starka drivkraf-
ter och kommer att driva berättelsen. Efter öppningsscenen kan du 
som spelledare ofta luta dig tillbaka och i lugn och ro se berättelsen 
fortskrida organiskt, likt ett urverk eller en Bach-komposition.

Många av de råd som beskrivs på sid. 77–79 i Söndrade vi falla 
går att tillämpa även i detta äventyr, med de väsentliga skillnaderna 
att biroller och kapaken inte tar lika stor plats i denna berättelse. 
Följande fem råd är emellertid de viktigaste för att spelleda äventyret:
 
låT rollpersonerna skapa beräTTelsen
Det är genom rollpersonernas val och agerande som denna berättelse 
uppstår; lämna den i deras händer. Efter öppningsscenen ger du plats 
i rampljuset åt alla rollpersoner och ger deras handlingar tydliga kon-
sekvenser. Fråga efter varje scen hur de andra rollpersonerna reagerar 
på vad som skedde i scenen och sätt nya scener därutifrån. Beskriv 
hur birollerna och Charybdis’ fraktioner emottar dessa utvecklingar, 
genom att låta dem agera i scener som det passar. 

Försök inte att styra berättelsen till något önskat slut, utan låt den 
utvecklas enligt sin inre logik, till dess naturliga upplösning. Låt på 
så sätt rollpersonernas handlingar avgöra Charybdis’ framtid.

fråga om rollpersonernas känsloliv
Fråga rollpersonerna om vad de vill, fruktar och önskar, för att syn-
liggöra vad som pågår inom dem. Föreslå sedan nya scener med nya 
konstellationer av figurer utifrån detta. Använd till exempel:

 𓋪 Vad gör du? 
 𓋪 Vad känner du inför detta? 
 𓋪 Varför gör du det? 
 𓋪 Skulle du inte vilja …? 
 𓋪 Hänger detta ihop med din Sanning …? 
 𓋪 Är du på väg att uttala en lögn?

Använd frågorna för att identifiera smärtpunkter hos rollpersonerna 
och sätt sedan scener utifrån dessa, vari rollpersonernas ambitioner, 
relationer eller självbilder utmanas.
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spela biroller för aTT försTärka dramaT
Dramat föreligger mellan och inom rollpersonerna och birollerna 
utgör del av den fondvägg som de agerar mot. Birollerna kan använ-
das för att påminna rollpersonerna om förväntningarna som ställs 
på dem, för att förstärka deras kval, mana dem till handling eller få 
Charybdis att framstå som mer verkligt. 

I detta äventyr bör alltså inte birollerna själva stå i fokus för scener, 
utan detta bör ständigt ligga på rollpersonerna. Avvakta rollperso-
nernas beslut och låt sedan birollerna reagera på dessa på ett sätt 
som eskalerar berättelsens konflikter eller pressar rollpersoner till att 
uttala Lögner. I många fall kan det räcka med ett kort inspel av en 
biroll och ibland kan detta ersättas av en beskrivning eller ett tving-
ande. Det går ofta utmärkt att spelleda äventyret med blott enstaka 
inhopp från biroller.

gesTalTa graviTaTionen
Skillnaden i gravitation mellan Charybdis’ yta och innanmäte mar-
kerar skillnad i status och utgör för asteroidens invånare en konkret 
påminnelse om på vems plats man befinner sig. Utifrån hur en per-
son för sig, dennas klädsel och accessoarer samt hur väl denna anpas-
sar sig till olika nivåer av gravitation kan en charybdier snabbt utröna 
var personen hör hemma. Beskriv därför platserna utifrån hur de är 
formade efter sina respektive gravitationer och människorna utifrån 
hur de klär sig efter dessa.

I mikrogravitation
Rum är alternerande stora och små, ofta byggda i gamla gruvgångar 
eller som en bikupa, där mindre kammare och salar i ojämna stor-
lekar anknyter till varandra. Man rör sig med hjälp av handtag och 
fästen eller av linor varmed man drar sig fram. Vad som är upp och 
ner i ett rum varierar utifrån vad som passar dess form. 

Människorna klär sig i formföljande kläder utan löst tyg (som till 
exempel overaller), alternativt voluminösa och otympliga plagg som 
omöjligt kan gås i. Till de senare kan det bäras kraftiga ringar av 
metall runt handleder och fotleder, eller liknande.

I höggravitation
I ringkonstruktionerna på Charybdis’ yta, som får en simulerad gra-
vitation genom att rotera, är rum konstruerade utifrån traditionella 



55 

föreställningar, med konsekventa upp respektive ner, skarpa hörn 
och geometriskt jämna former. Rum är formade för tydliga syften 
och är inredda i ljusa färger med lämpliga möbler, växter samt fönster 
som öppnar sig mot rymden. 

Människor bär kläder som är skurna mindre nära kroppens for-
mer och vars form kommer av att tyget faller och rör sig runt bära-
rens kropp – blusar och skjortor, kjolar, lösare byxor, kaftaner eller 
särkar. Örhängen är vanliga smycken.

gesTalTa kapaken som en sTyrkekälla
På Charybdis brukas kapaken främst av de lottlösa i församlingen i 
deras kollektiva ritualer. För dem är den en styrkekälla och hjärtat i 
en hjärtlös värld. Medan zhaitu kräver av daglönarna att acceptera 
sin lott i denna jämmerdal skänker kapaken dem istället förtröstan 
att de kan lita fullständigt på sina syskon och att deras vedermödor 
är del av en gudomlig plan. 

I den mån kapaken dyker upp i berättelsen passar det att gestalta 
den som källan till väckelsens självförtroende. Den ger dem mod och 
en visshet om att Guds hand ligger bakom de världsliga skeendena, 
vilket framstår som irrationellt och därmed skrämmande för klaner-
na. Väckelsen upplever i sin tur att Gud står på deras sida.
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6. Eftersamtalet
Vari det förklaras hur ni avrundar spelmötet 

genom att lyfta varandras prestationer.
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Varje spelmöte avslutas med ett strukturerat eftersamtal, 
där ni går ett varv runt bordet och i tur och ordning beröm-
mer varandras insatser. Ni börjar att berömma personen som 

sitter till vänster om spelledaren. Denna person sitter tyst medan ni 
andra turas om att berätta vad den personens har gjort under spelmö-
tet som ni har uppskattat och varför ni har uppskattat det. Efter att 
alla har fått säga vad de vill om denna person går ni vidare till nästa, 
och så vidare. Avsluta med spelledaren. Efter detta kan ni tala fritt 
om berättelsens innehåll och era tankar kring det spelade.

Detta är fem principer för ett bra eftersamtal:

 𓋪 var konkreTa. Förklara vad ni har uppskattat med spelarens 
insats, genom att hänvisa till saker hen har gjort: djärva hand-
lingar, elegant satta och spelade scener, repliker eller detaljer 
som har bidragit till en god rolltolkning, &c. 

 𓋪 gör skillnad på spelare och rollpersoner. Använd 
»du« och »jag« för att tala om spelare och tala om rollperson- 
erna i tredje person, med deras namn.

 𓋪 alla får Tala Till punkT. Ge alla talutrymme, lyssna på 
varandra och utveckla varandras poänger. 

 𓋪 den som beröms är TysT. 
 𓋪 man får passa. Om en spelare inte vill ta emot beröm kan 

vederbörande säga »Pass«, så går ni vidare till nästa spelare. 
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Appendix
Vari hjälpmedlen samlas.

Frågor om rollpersonerna, sid. 59
Rollpersonernas Sanningar, sid. 60

Charybdis’ fraktioner, med tillhörande figurer, sid. 61
Slutord, sid. 62
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Frågor om rollpersonerna
jasTiss

 𓋪 Vilket tycker du är ditt bästa karaktärsdrag?
 𓋪 Får du svar på breven som du skickar åt din mor? Varför  

skickar du dem?
 𓋪 Vad är det som får dig att så häftigt dras till Iorek? 

maThilde

 𓋪 Varför utsågs du till språkrör för väckelsen? 
 𓋪 Varför tog förhållandet mellan dig och Jastiss slut? 
 𓋪 Vad känner du, när du hör Mchumbas hatpredikan mot  

klanerna och deras makt?

darius

 𓋪 Måste din mor Yazhu personligen plikta för sitt brott, eller 
kan du acceptera en annan sorts kompensation?

 𓋪 Vad gör du för att koppla av? 
 𓋪 Josif, din kompanjon, anser att ni bör krossa väckelsen  

omgående och driva upprorsmakarna i exil. Hur känner du 
kring detta? 

yazhu

 𓋪 Varför vållade du familjen bin Kasada den här fruktansvärda 
skadan? 

 𓋪 Varför valde du ut just Jastiss att bli nästa jiangong?
 𓋪 Varför duger inte Iorek, din son, som make till Jastiss – eller 

är det tvärtom?
 𓋪 Vad har imamen Tinotenda lovat dig?
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Rollpersonernas Sanningar

jasTiss
m

aTh
ilde

darius
yazh

u

Enade i G
uds fam

n 
Lögn: Svik försam

lingen

V
äckelsens språkrör 
Lögn: Svik dina 

trossyskons önskningar

Enögd zhaitu
Lögn: Slut en 

överenskom
m

else m
ed  

en balianist.

B
alianism

ens filantrop
Lögn: Stöt dig m

ed 
försam

lingen.

Pressad jiangong
Lögn: Välj en sida.

Frigiven slav
Lögn: Vänd din rygg åt 

ett tryggt liv.

M
eritokrat

Lögn: Läm
na väckelsens 

m
edlem

m
ar till sitt öde.

Ä
ldste

Lögn: Låt någon tala ner 
till dig.

Skuld gentem
ot  

bin K
asada 

Lögn: Försäm
ra 

relationerna m
ed din 

gam
la fam

ilj.

O
m

kullkastare
Lögn: Acceptera att 

H
am

iscora får m
akt över 

försam
lingen.

K
ronprins

Lögn: Låt fam
iljen 

H
am

iscora undslippa att 
sona sitt brott.

Fam
iljens bevarare

Lögn: Låt fam
iljens 

anseende eller position 
kom

m
a till skada.

Lärling till Yazhu
Lögn: Svik hennes 

förväntningar på dig.

Tacksam
 gentem

ot 
D

arius
Lögn: Agera m

ot honom
.

V
ill rädda Jastiss

Lögn: Behandla Jastiss 
som

 din fiende.

Ä
ktenskapsm

äklerska 
för M

athilde
Lögn: Tala illa om

 
M

athilde.



61 

Charybdis’ fraktioner, med tillhörande figurer

balianisTer zhaiTu

klan hamiscora (43)

 𓋪 Jastiss
 𓋪 Yazhu
 𓋪 Iorek

klan bin kasada (213)

 𓋪 Darius
 𓋪 Jiangong Kasada Maersk

väckelsen bland 
daglönarna (950)

 𓋪 Mathilde
 𓋪 Mchumba

charybdis andra klaner 
(~15 000)

 𓋪 Josif al-Fijowna

jovianerna (77) 

 𓋪 Tinotenda, imamen från 
Pergamon, som plane-
rade angreppet mot bin 
Kasada.

falkarnas kompani (120)

 𓋪 Tiberia, kapten för  
Falkarnas kompani.

Släktband

 𓋪 Yazhu och Xiaohan är biologiska föräldrar till Darius och  
Iorek.

 𓋪 Jiangong Kasada Maersk är biologisk mor till Jastiss. Fadern 
är icke namngiven.
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Slutord
Välkomna till huvudbältet. Jag hoppas att ni kommer att få många 
goda spelmöten här och att Mellan Skylla och Charybdis kan vara en 
enkel ingång till Den yttersta domen. Den som önskar spela en längre 
berättelse i huvudbältet finner dock även en nog fyllig beskrivning 
av miljön för att kunna skapa en egen kampanj som utspelar sig där.  

Många personer har bidragit med råd, tid och insikter under ar-
betet med äventyret. Jag vill särskilt tacka Elin Dalstål för viktiga 
tankar kring äventyrets struktur och Simon Petterson för textkritik, 
hjälp med kinesiskan och äventyrets namn. Sist och främst tackar 
jag Ronja, som har bistått i allt och som har trott när jag har tvekat.

Berättelsens två stora inspirationskällor har varit prins Hamlet 
av Danmark och tidigare president Donald Trump. Under arbetet 
med äventyret skedde även 2021 års regeringskris i Sverige, vilken 
har lämnat avtryck i berättelsen. Tre böcker är därtill värda att näm-
nas: Lösa förbindelser, red. Jenny Wrangborg, Kapitalets automatik, av  
Mikael Nyberg, samt Självbetraktelser, av Marcus Aurelius.

Spela djärvt.

Joel MoNo,
Luleå, åttonde januari i pestens år 2022.





 Vad är en familj och vad gör man för den? 
Ska man sätta egenintresset över det gemensamma? 

Kan man bryta det förflutnas makt över nuet?

Mellan Skylla och Charybdis är berättelsen om den oroliga tid  
som följde på jiangong Jastiss Hamiscoras tillträde, då asteroiden 
Charybdis’ balianister och zhaitu stod i harnesk mot varandra. 

Ett äventyr till Den yttersta domen,  
för 4–5 spelare att spela över 4–5 timmar. 

denytterstadomen.se


	0. Introduktion
	Spelmötets struktur
	De sex budorden

	1. Prolog
	2. Rollpersonerna
	Jastiss Hamiscora, nyvald jiangong
	Mathilde ahl-Balian, väckelsens språkrör
	Darius bin Kasada, kronprinsen
	Yazhu Hamiscora, kungamakerska

	3. Charybdis, vår skådeplats
	Huvudbältets klansystem
	Livet på Charybdis
	Zhaijiao
	De sex profeternas kyrka
	Den ortodoxa balianismen
	Ordlista
	Tidslinje

	4. Att spela berättelsen
	Berättelsens struktur
	Öppningsscen
	Fördjupning & Upptrappning 
	Asteroidens fraktioner
	Biroller
	Upplösningen
	Epiloger

	5. Att spelleda
	6. Eftersamtalet
	Appendix
	Frågor om rollpersonerna
	Rollpersonernas Sanningar
	Charybdis’ fraktioner, med tillhörande figurer
	Slutord


