
Kavana
Kavana är en art av intelligenta däggdjursliknande humanoider som härrör från planeten Somir 
43-5, kallad Issa av Kavana.

Biologi
Kavana som art passar in i medelstorleken hos de flesta intelligenta arter med vuxna män och 
kvinnor 171 cm långa. De väger i genomsnitt 50kg. De är upprättgående humanoider med 4 
manipulativa ytterlemmar på händer och fötter. Deras huvuden hyser deras hjärnor och 
majoriteten av sinnesorganen. De föds med hår över hela kroppen, men håret försvinner i steg 
när de åldras med det sista område att försvinna är håret runt ögonen.
Arten blir könsmogen mellan 14 och 17 år.
Individerna utvecklas i stadier där de genomgår korta puppstadier som blir längre, men med 
längre tid mellan dem när de blir äldre. Varje puppstadium innebär specifika förändringar för 
individen, och vissa stadium firas som betydande steg i livet.
Livslängden för en frisk individ är runt 150 år och den äldsta kända kavana blev 163 år. I slutet
av livet går de in i ett sista puppstadie som de aldrig kommer ut ur utan kokongens innehåll 
dör.
En vanlig födsel innebär att kvinnan föder en kokong, som arten kallar ett ägg i det fallet, och 
den färdigformade nyfödda individen kommer ut efter 10-12 lokala dygn.
Kvinnan har bröstmjölksproduktion i 100 lokala dygn och det är vad barnet exklusivt intar 
under denna period. I slutet av denna period går barnet in sitt nästa puppstadie.
En genomsnittlig individ genomgår 103 perioder som puppa med 50 under de första 20 åren.



Kavana har följande sinnen: Smak, lukt, syn, hörsel, känsel, luftvibrationssinne och puppsinne.
Deras syn är mer begränsad i färger än många andras arter och deras linser är långsammare än 
genomsnittet så det tar längre tid för dem att fokusera mellan saker som är nära och längre bort.
Deras ögon är däremot väl anpassade för mörker och de klarar sig så länge det finns någon 
ljuskälla i närheten, som de flesta nätter p deras planet där stjärnljuset är tillräckligt.
Deras luftvibrationssinne utgår från tre tjockare morrhår på varsin sida om munnen och den 
används också i sociala sammanhang som en del av den vanliga hälsningen.
Kavanas muskulatur och skelett är anpassade till deras hemplanets relativt låga gravitation och 
de som lämnar planeten behöver mediciner och olika tillskott för att klara sig utan skador på 
majoriteten av andra arters planeter, skepp och stationer. De har också med sig speciella 
kokongkamrar som de måste förvaras i när de är i puppstadiet. Om de inte förvaras där blir 
resultatet oftast dödliga missbildningar.
Kavana är kompatibla sexuellt med flesta andra intelligenta arter, men kan inte få avkomma 
med någon annan känd art.
Kavana ligger i det övre skiktet när det gäller spatial intelligens, matematisk intelligens och 
social intelligens och räknas som medel i andra områden.

Psykologi
Kavana är en gruppinriktad art, men i det stora. Arten, nationen och staden exempelvis ses som
viktigare än individen medan släkten och familjen sällan fokuseras på. Ju fler av arten som 
finns inom synhåll desto bättre mår de, och tvärt om. Det betyder inte att de inte kan vara 
ensamma, bara att riktig isolering från andra intelligenta varelser på kort tid leder till 
nedstämdhet, depression och andra problem.
Det 50:e puppstadiet, individstadiet, är det då en individ går från att ha ett starkt familjeband, 
till att känna mer närhet till dem som delar ens intressen och livsstil. Detta sker runt 20-
årsåldern och innebär i de flesta fall att en individ flyttar hemifrån till en egen social grupp. 
Släktskapet är för vuxna kavana hur många andra arter ser arbetskamrater, eller väldigt 
avlägsna släktingar.
Kavana uppfattas oftast som att vara känslokalla mot dem som inte intresserar dem, och väldigt
vänskapliga mot dem som gör det.
De sociala grupperna består av 4-10 individer som delar boende och fungerar som en familj gör
i många andra arter och kulturer. Något som är unikt är deras sovrum som är som madrasserade
jätteskålar där hela gruppen sover tillsammans. Andra arter har olika mer eller mindre 
skämtsamma sätt att kommentera detta.
Då kavana inte behöver ha individer av samma art för att känns social behörighet så leder det 
till en del ovanheter för individer från andra arter när de hittar sin nya besättningsman eller vän
i sin säng.
Arten har några områden som sticker ut. De är nyfiknare än de flesta när det gäller materiella 
och synliga företeelser, kan verka ointresserade av kulturella och sociala dito, och har en stor 
aversion mot det abstrakta. De är också en av de få arter som inte utvecklat musik som 
konstform.
Kavana har också en väldigt tydlig och basal koppling till växter och natur, och blir irriterade, 
och i längden aggressiva i sterila miljöer utan växtliv. I vild natur blir de lätt hänförda och 
avkopplade.

Kultur
Många från andra arter har beskrivit kavana som en ganska fattig kultur och kavana säger inte 
mot. De fokuserar väldigt mycket på nytta, praktikalitet och verklighet.
De avnjuter gärna kultur som andra skapat men förutom några enstaka individer har de inte 
utvecklat fiktiva berättelses, musik, spel och annat som de flesta andra arter tar för givet.
  Det finns några områden där deras unika sätt att vara lett till upplevelser som gjrt dem kända 
hos många andra.



  Det första är mat och dryck. Kavana är idag alla veganer och deras cuisin, från snabbmat till 
unika rätter skapade för viktiga evenemang är nästan en slags nationalsport. Alla kavana gillar 
att laga mat, äta mat och diskutera mat. Mat får deras massioner att svälla och i vissa sociala 
grupper kan det bli väldigt hätskt när man ska bestämma vem som ska laga mat en viss tid. Den
som lägger sig i, eller vill påpeka ett fel när en kavana lagar mat, riskerar att få som minst en 
utskällning.
  Växter är en annan del där arten utmärker sig. Kavana älskar natur, helst i sin naturliga form 
och brukar omge byggnader med vildvuxna plantor som lockar till sig insekter. Inomhus har de
ofta olika väldoftande och vackra växter som också får växa fritt. De har lokala och nationella 
tävlingar i växtarrangemang där vilda växter arrangeras i mönster och former som de är för att 
skapa något skulpturellt. De är inte förtjusta i dem som arrangerar växter med hjälp av rep, tråd
och liknande, och ansning skulle inte komma dem i tanken. Om en byggnad skulle riskera att 
förstöras av en växt så får den bli förstörd, eller tas bort, eller flyttas på.
Arkitekturen som kavana är känd för utgår alltid från sfären som den idealiska formen och rum
och korridorer har bara skarpa kanter om det behövs. Från håll ser deras städer ut som stora 
samlingar bubblor och bara de områden som designerats för vissa arter där den designen inte 
fungerar frångår deras principer. De är inte mycket för att bygga högt eller tätt så de stora 
städerna tar upp enorma områden.
Sport. Kavana gillar gruppbaserade bollsporter av olika slag, lagbaserade 
terränglöpningstävlingar men de är relativa nykomplingar till det då de själva inte utvecklat 
sporter.
Kavana är idag en nation som representerar hela arten förutom de som valt att bli medborgare 
hos någon annan. Det finns flera formella råd med experter inom olika områden som 
sammanträder vid behov vilket är sällan. Det mesta är annars automatiserat och sköts av AI 
som håller reda på det som krävs.
Kavanas lagverk var mycket simpelt en gång i tiden men har fått revideras och utökas enormt 
sen man fick kontakt med andra arter. Man har aldrig behövt en egen laguppehållande styrka 
och än idag finns ingen. Istället så hyr man motsvarande från de arter och nationer som har 
medborgare på Issa.

Teknologi
Kavanas teknologi är av hög nivå. Energi är inget problem, och det finns bara några få 
områden kvar inom medicin där de fortfarande känner att det finns riktigt viktiga landvinningar
kvar att göra.
Nästan alla artens strukturer och teknologi utgår från nanomaterial och intelligent styrning. Ett 
vanligt hem har tre våningar där det översta är för lugnare aktiviteter och sömn, det mittersta är
för allt annat och botten är ett lager. Rum ändrar funktion, möblering och allt som behövs efter 
vad som önskas och allt som inte är unika hantverk kan skapas på plats, inom vad som tillåts av
staten.
I gamla hus sköts det mesta via datorpaneler eller röstkontroll men moderna hus har AI som är 
smarta nog att fånga upp de boendes behov och önskemål utan att de behöver göra eller säga 
något.
På planeten sker transport via små svävarbussar som kan åka vart som helst på planeten som är 
säker för passagerarna. De tillhör nationen i stort, men inget hindrar en individ eller en grupp 
för att använda en svävarbuss i år i sträck.
Kavana bygger också flera olika rymdskepp i olika klasser, från individuella (som tar upp till 
20 personer) för nöjesresor, till enorma slagskepp som en del av deras bidrag till en förenad 
fredsflotta med andra arter. Skeppen använder en kombination av en kärna runt vilken 
nanomaterial och kraftfält används för att göra skeppen flexibla. Alla skepp är utrustade med 
kompletta stjärnkartor, nödutrustning och möjlighet att byggas ut om rätt råmaterial finns 
tillgängligt. De minsta skeppen har en begränsad mängd atmosfäriska gaser och kan inte färdas
mer än 1 lokal vecka utan att behöva påfyllning.



Medicin är ett område där det fortfarande bedrivs betydande forskning. Dels tittar man på olika
skador och sjukdomar som påverkar puppstadierna, och så kollar man på det sista puppstadiet. 
Man samarbetar också med forskare från andra arter på ämnen som rör rymdcivilisationerna i 
stort som att göra det lättare att interagera med varandra.

Kavana i spel.
Denna art kan användas hur som helst egentligen, efter vilket behov du har. Jag har försökt ge 
den allt som behövs ifall du behöver ha ett visst djup i beskrivningen om de skulle bli en 
återkommande faktor i ditt spel.

Ett litet kavanaskepp i atmosfäriskt drivläge. Skeppets interiör och dess användare skyddas av en serie 
kraftfält och består av en kärna som bland annat hyser reaktorn och en kombination av smarta material och 
flerfunktionsnaniter. Skeppet kan hålla mellan 3 och 20 personer och ändrar storlek och skapar sittplatser 
vid behov. Skeppets storlek till trots klarar det av interställara resor på upp till 7 dagar med full besättning.

Denna artikel är skapad av Daniel Schenström, en känd påhejare av interställara kraftfält.


