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Knegeboa – Norra delarna i Pirit 
Tillhåll för all världens patrask och skumma varelser 

 
 
 
 
 



 

 
 

Karta över vårt älskade Pyrisamfundet. 
 
 
 
 

 
 



Automat 
En mekaniskt och elektroniskt byggd varelse från den gamla tiden. Kan ofta kommunicera 
med intelligenta varelser samt utföra relativt intelligenta handlingar. Tillverkades ofta för att 
underlätta livet för människor som levde under den gamla tiden, eller för att effektivt slå ihjäl 
dem.  
 
Skall beaktas med största försiktighet då många av dem har en påfallande stor risk att utföra 
slumpmässiga handlingar som kan vara farliga för organiskt material så som människor.   
 

Frihetens Slätter 
Stort område söder om Pyrisamfundet som är ett ingenmansland. Här härjar banditgäng och 
allmänt kaos råder. Bortom Frihetens Slätter ligger de fruktade Ulvriket, där en muterad 
människa, med stort tryne, vid namnet Preben styr och ställer som han vill. 
 

For Dummies 
En av de största författarna av akademiska böcker av naturvetenskaplig karaktär från den 
gamla tiden. Det dryftas fortfarande bland Giikar om For Dummies är en man eller kvinna, 
men det mesta tyder på att det måste ha varit en man, eftersom det nu för tiden knappt 
finns några kvinnliga Giikar. Det är dock väldigt få nu levande personer som kan tyda alla 
konstiga krumelurer och tecken, dock är böckerna av oerhört stort värde.  
 
Rödkålshåla 
En Grumseodlar gård en bit in i Gislavedskogen, ungefär i mitten mellan städerna Svartmåla 
och Pirit. Känd för sina saftiga och proteinrika knallröda kålhuvuden. Livet på denna 
Grumseodlar gård är hårt men fritt. 
 

Tönt/Töntare 
Uttrycket ”Töntare” är ett ord från den gamla tiden och anses betyda ”en person som 
uppfinner tekniska mojänger”. Se även Giik. 
 

Vättaträsket 
Norr om Pirit ligger ett enormt träsk kallat Vättaträsket. Anses av alla normalt begåvade 
intelligenta varelser som en farlig plats. 
 
Giik 
En person som ofta tänker mycket och som uppfinner mojänger. Ses ofta böjd över böcker 
från den gamla tiden eller pillandes på manicker och mojänger från svunnen tid. Se även 
Tönt/Töntare. 
 
R-Bajter 
En person som sliter i manufakturerna för dagpenning. Oftast är det mutanter, så som 
muterade djur och muterade människor, men på senare tid så har även många vanliga 
människor fått börja kröka rygg under de hårda tillverkningsförhållandena på 
manufakturerna. 
 
Pirit  
Näst största staden i Pyrisamfundet. Ligger placerad i den södra delen av landet. Hete innan 
Poirot innan staden fick fördelen att ingå i Pyrisamfundet under Hindenburgs fana för 35 år 
sedan. Döptes då om till det mer Hindenburgska namnet Pirit. 
 
 
 
 



Nordholmia  
 
Tredje största staden i Pyrisamfundet. Ligger placerad längst uppe i norr. Här flödar 
framtidsoptimismen. Nordholmia anses som en av Pyrisamfundet mest lovande och 
expansiva område de närmaste åren. 
 
Mojäng 
En mekanisk apparat från den gamla tiden. Kan vara en förbränningsmotor, ett fordon och 
så vidare.  
 
Manufaktur 
En byggnad/plats där man tillverkar saker, exempelvis träprodukter, vapen, bränsle, kläder 
o.s.v. Ägs ofta av en människa. De personer som tillverka sakerna benämns som R-bajters 
eller knegare.  
 
Manick 
Uttryck för små saker från den gamla tiden med många små lösa detaljer som kan gå 
sönder. Exempel på detta är digitala klockor. 
 
Knegare 
Se R-Bajter 
 
Hindenburg 
Huvudstaden i det Pyriska samfundet och den plats där vår ädle och stolte kejsare Thorulf af 
Skarprättare bor och lever. Även plats för Pyrisamfundets eminenta byråkratiska elit och 
societet. Är största staden i Pyrisamfundet och ligger placerad i den östra delen av 
Pyrisamfundet. 
 
Gislaveden 
Enormt urskogsområde som sprider ut sig väster om Pirit ända till Skandiska bukten i västra 
delen av Pyrisamfundet. I denna skog finns det många nybyggarsamhällen som lever då 
skogen både kan ge beskydd och tillgång till byggnadsmaterial och föda. Dock är givetvis 
även denna skog, precis som alla andra i vårt kära Pyrisamfund alltid hemsökt av diverse 
farliga varelser och vidunder. 
 
Grumseodlare 
En person som odlar mark han själv äger.  
 
Frihetens Slätter 
Stort område söder om Pyrisamfundet som är ett ingenmansland. Här härjar banditgäng och 
allmänt kaos råder. Bortom Frihetens Slätter ligger de fruktade Ulvriket, där en muterad 
människa, med stort tryne, vid namnet Preben styr och ställer som han vill. 
 
Jimmy Palm 
Författare av detta material. Hitta mer information här: 
http://www.jimmypalm.se/roleplaying/MutantUA/mainMutantUA.php 
 
 


