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I det senaste hjuletidsnumret av den piritska Polisgazetten I det senaste hjuletidsnumret av den piritska Polisgazetten I det senaste hjuletidsnumret
korades levergöken till “årets best”. Juryns motivering be-
tonade levergökens ”outsläckliga passion för oskyldigt blod 
och zonfararkött” och hänvisade till bestens förnäma posi-
tion inom tidningens årsstatistik över motbjudande dödsfall. 
Således har Polisgazetten utlovat ett pris på fyra tunnor tor-
kat lobobsterkött till den läsare som nedlägger den största 
levergöken under det kommande zonfararåret. 

Det vore naturligtvis befängt att utmåla levergöken som en 
nykomling i ödemarkernas mardrömsfauna. Så länge man 
kan minnas har gumseodlarna kring Hindenburg pinats av 
ensamma levergökar som söker sig ut från Musközonen för 
att fylla sina underjordiska matkammare. Men de levergöks-
fl ockar som hemsöker södra Pyrisamfundet och Frihetens 
slätter är ett förhållandevis nytt problem. Troligtvis drivna av 
överpopulation eller ändrade matvanor har stora mängder 
levergökar lämnat zonerna för lättfångat bondkött bland 
barberstänger och tobaksbetor. 

Som Polisgazettens statistik demonstrerar är dessa lever-
göksfl ockar veritabla mordmaskiner. Den typiska fl ocken är 
inte särskilt stor, men extremt samspelt. Normalt är lever-
göksattackerna taktiskt avancerade och involverar såväl fi nter 
som kniptångsmanövrer. Mycket tyder alltså på att fl ocken 
besitter en kollektiv intelligens som på ett kusligt sätt uppvä-
ger den primitiva blodtörst som driver det ensamma djuret. 

Levergöken är en förhållandevis storväxt fågelbest och 
mäter normalt två till tre meter på höjden. Den är känd för 
sin magnifi ka fjäderdräkt som blänker i nyanser av svart och 
rött. Trots förekomsten av vingar är besten markbunden och 
förfl yttar sig med långa och robusta löpben – kloförsedda 
styggelser som utgör ett fruktansvärt vapen i strid. En lång 
och naken hals sträcker sig från fjäderbusken till ett förhållan-och naken hals sträcker sig från fjäderbusken till ett förhållan-
devis litet huvud, dominerat av en extremt kraftig slitnäbb. devis litet huvud, dominerat av en extremt kraftig slitnäbb. 

Trots att fl ockarna jagar över relativt vida territorier är de Trots att fl ockarna jagar över relativt vida territorier är de 
alltid bundna till ett underjordiskt skafferi. Levergöken alltid bundna till ett underjordiskt skafferi. Levergöken 
äter aldrig färskt kött, utan föredrar att gömma äter aldrig färskt kött, utan föredrar att gömma 
undan villebrådet till dess att köttet jäst sig till en undan villebrådet till dess att köttet jäst sig till en 
mer tuggvänlig konsistens. På Frihetens slätter går mer tuggvänlig konsistens. På Frihetens slätter går 
det många historier om zonfarare som slagits med-det många historier om zonfarare som slagits med-
vetslösa vid levergöksattacker och därefter vaknat till vetslösa vid levergöksattacker och därefter vaknat till 
liv i underjordiska matkammare. Vissa zonfarare sägs liv i underjordiska matkammare. Vissa zonfarare sägs 
till och med ha blivit rika på artefakter som de funnit bland till och med ha blivit rika på artefakter som de funnit bland 
klädrester och benknotor i skafferiernas djup. 

Regler
Precis som ryktena hävdar besitter levergöksfl ocken en form Precis som ryktena hävdar besitter levergöksfl ocken en form 
av kollektiv intelligens. Flockens medlemmar är förbundna av kollektiv intelligens. Flockens medlemmar är förbundna 
genom ett gemensamt rovdjursmedvetande och kommu-genom ett gemensamt rovdjursmedvetande och kommu-
nicerar internt på telepatisk väg. I fl ockform har levergöken nicerar internt på telepatisk väg. I fl ockform har levergöken 
förmågan att tänka taktiskt, vilket förklarar bestens höga förmågan att tänka taktiskt, vilket förklarar bestens höga 
träffchanser vid attacker som utförs inom ramen för ett kol-träffchanser vid attacker som utförs inom ramen för ett kol-
lektivt utfall. Det sammanlänkande medvetandet är emeller-lektivt utfall. Det sammanlänkande medvetandet är emeller-
tid mycket känsligt för störningar och för varje fl ockmedlem tid mycket känsligt för störningar och för varje fl ockmedlem 
som dödas dras 10% från de övriga bestarnas träffchans. Om som dödas dras 10% från de övriga bestarnas träffchans. Om 
antalet levergökar decimeras till två sätts den kollektiva intel-antalet levergökar decimeras till två sätts den kollektiva intel-
ligensen ur spel. Dylika levergökar är mycket förvirrade och ligensen ur spel. Dylika levergökar är mycket förvirrade och 
blir sällan långlivade i vildmarkens hårda överlevnadsspel. blir sällan långlivade i vildmarkens hårda överlevnadsspel. 

Kulinarisk kommentar
Då levergöken förknippas med kadaver äts köttet endast i 
nödfall, även om enstaka jägare emellanåt hörs prisa gök-
köttet för dessa möra konsistens. Märkligt nog berörs inte 
levern av det dåliga ryktet. Tvärtemot åtnjuter göklever en 
mycket hög status, både bland läckergommar och vildmarks-
folk. I Pirit och Muntermåla har gökleverspaté till och med 
utvecklats till en slags motsvarighet till de hindenburgska 
belugakulorna. Folk med mer modesta inkomster brukar 
dock nöja sig med att smaksätta sin tokjos med det aroma-
tiska gökleversextraktet. 

sto: 3t10/20

int: 1t3 individuellt/2t6 kollektivt/2 individuellt/7 kollektivt

smi: 3t6/11

vil: 1t3 individuellt/2t6 kollektivt/2 individuellt/7 kollektivt 

Antal: 1t6+3/6

Förfl yttning: 12 m/sr

Kroppspoäng: 40

Pansar: Massiv fjäderdräkt abs 2.

Skadebonus: + 2t4

Traumatröskel: 20

Färdigheter: Smyga/Gömma sig 10% individuellt/60% kollektivt, Iakt-

tagelseförmåga 20% individuellt/70% kollektivt, Vildmarksvana 10 % 

individuellt/60% kollektivt.   

Förmågor: Telepati 100% (Endast inom fl ocken och enbart enklare med-

delanden av taktisk karaktär.)

Vapen Initiativ fv Skada

Bett 10 individuellt/
18 kollektivt

30% individuellt/ 
80% kollektivt

2t10

Klospark 10 individuellt/
18 kollektivt 

25% individuellt/
75% kollektivt

3t8
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