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Kom-igång-guide

Innehåller en startsaga ni kan spela!
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Vad är rollspel?
Är det här första gången du ska spela ett sagospel/rollspel? Ser det mycket ut
med alla häften och regler? Oroa dig inte, det är inte så svårt som det ser ut!

Så här gör du:
1. Läs det här häftet.
2. Dela ut de färdiga spelfigurerna som finns sist i detta häfte.
3. Spela äventyret som finns i detta häfte. I äventyret får du stöd för hur du ska
tänka kring Sagoberättandet.

Skillnader mot brädspel
Sagospel är ett samberättande spel. Det skiljer sig från det traditionella brädspelet,
och ger deltagarna möjlighet att närma sig leken.
Den tydligaste och viktigaste skillnaden: I ett sagospel använder man ingen spelplan. Om du tycker det känns svårt finns det pappersfigurer och kartor du kan
ladda hem gratis, för att få den visuella känslan av ett brädspel.
•

I sagospel uppmuntras du att försöka blanda in moment av lek och även
andra aktiviteter som till exempel bakning:

•

Ska spelfigurerna på en resa genom en skog? Låt dem gå en sträcka i skogen
för att komma fram.

•

Ska man smyga sig förbi en vakt? Sagoberättaren kan gå ut på gräset eller i
stora vardagsrummet och gör en smyga-lek.

•

Ska spelfigurerna äta middag på ett värdshus? Laga maten tillsammans och ät
med barnen.

•

I många av sagorna till Sagospelet Äventyr, och även i regelboken och världsböckerna, finns det olika recept.
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Sagospel har också, om man vill, möjligheten att användas även i
pedagogiska syften. Läs mer på hemsidan för Sagospelet Äventyr om användning i fritidshem och de tidiga skolåren.

Sagoberättaren
Sagoberättaren är den som styr äventyret. Ett äventyr
är en saga som man berättar tillsammans.

Exempel
Sagoberättaren Sofia ska sagospela med barnen Anna,
Bilbo och Carmen. Sofia har gjort en egen saga och när alla
barnen satt sig tillrätta runt köksbordet med ett glas saft
och sina figurblad tar Sofia till orda:
"Ni har precis kommit i land i hamnen i Drottningborg efter en lång resa. Ni är på
väg upp längs kullerstensgatorna, när det dyker upp en haltande, äldre man klädd
i trasiga mörka kläder och med en obehaglig stank runt sig. Han sträcker fram ena
handen som för att be om något, men väser plötsligt till och spärrar upp ögonen som om
han blivit rädd för något. [Sofia förställer rösten] 'Akta er! Ormens Sällskap kommer
att ta er!' Vad gör ni?"
Så kan ett äventyr börja. Det finns flera sätt att starta ett äventyr, faktiskt hur
många som helst. Du kan också ladda ner några av de många äventyr som finns
på Sagospelet Äventyrs hemsida, de flesta helt gratis.

Tips!
Att spela sagospel är som att leka rollekar. Barnen kommer ofta fortare in i det än
vuxna. men var inte rädd för att prova! Du får snart kläm på hur man gör!
•

•

Sagoberättaren berättar vad som händer i sagan och gestaltar alla

bifigurer där.

Spelarna i sin tur berättar vad deras spelfigurer gör.
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•

Reglerna hjälper till att dra gränser för vad spelfigurerna kan göra (men

•

Berättelsen: Se det som att spelfigurerna är hjältarna i en film och att

Sagoberättaren kan bestämma sig för att strunta i en regel när som helst och
göra vad som blir roligast).

du, som är Sagoberättare, är allting annat i filmen. Du gestaltar miljön, vad
som händer och alla personer som spelfigurerna möter.

Du måste inte berätta allt, utan kan göra ett urval och kan även ”hoppa” i tiden,
precis som man gör med scenerna i en film.

Exempel
Sofia: Efter mötet med den läskige mannen gick ni vidare till värdshuset utan problem
och övernattade. Det är nu en solig morgon i Drottningborg och ni har samlats i
frukostrummet på värdshuset där det doftar av nystekta ägg och sött från sylten som
serveras till den rykande varma gröten. Vad gör ni?
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Om regler och tärningsslag
Sagoberättaren är den som tolkar reglerna och avgör vilka regler som ska gälla.
Om du inte förstår en regel går det bra att hitta på eller tolka den som du vill. Det
gör inget, sagospelandet kommer inte gå sönder för att du läste fel i regelboken.
Låt regler vara ett stöd, inte en begränsning.
I spelet används tärningskast med tiosidiga tärningar ibland. Det kan vara svårt
att veta när man ska göra ett tärningskast. Egentligen är den enklaste tumregeln
att säga att man gör ett tärningskast när spelfiguren gör något där det inte är
självklart att man lyckas och där det spelar stor roll om man lyckas eller inte.

Exempel
•

Det behövs inget tärningskast för att vandra, men det behövs ett tärningskast
för att fly ifrån monstret.

•

Det behövs inget tärningskast för att gå uppför trappan, men det behöv sett
tärningskast för att springa nedför trappan om man är jagad.

•

Det behövs inget tärningskast för att hugga ved, men det behöv sett tärningskast för att fäktas med skurken.

•

Det behövs inget tärningskast för att köpa mat på värdshuset, men det behövs ett tärningskast om spelfirgurerna vill få maten billigare.

•

Det behövs inget tärningskast för att hoppa hopprep, men det behövs ett
tärningskast för att hoppa över stupet.

Varför man slår tärning
Det är för att ge spelarna en känsla av spänning som man gör ett tärningskast.
Det blir inte samma sak om Sagoberättaren ska avgöra själv hur en strid går (om
ni använder strider).

Tumregel
Situationer där spelfigurerna är under press eller situationer där man är i relation till en
antagonist, en fiende, bör lösas genom ett tärningskast.
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Tips för Sagoberättaren
Miljöbeskrivningar
Glöm inte att beskriva platsen där spelfigurerna befinner sig. Använd alla sinnen.
Beskriv hur det ser ut, men lägg gärna till om det låter på något sätt, om det
finns dofter eller annat som påverkar. Det gör berättelsen mer levande. Gör inte
beskrivningarna för långa, då det är lätt att tappa fokus för spelarna.

Exempel
Den iskalla vinden ute är som bortblåst. I köket pustar ugnen ut moln av värme och
doften av nybakt bröd slår emot er. Det slamrar av redskap, byttor och slevar, medan
ett halvdussin kökshjälpare springer benen av sig. Mitt i allt står hon, köksmästarinnan Matilda. Stor och trind spänner hon sina mörka ögon i er.

Karaktärsbeskrivningar
Hjälp till att göra bifigurer som spelarna kan relatera till. Förställ din röst och
använd kroppen. Om de möter en haltande riddare, gå runt och halta medan du
pratar. Om personen är inställsam, gnugga dina händer. Gör figurerna levande.

Exempel
Hennes röst dånar som åskan och är djup och mörk. ”Vad gör ni här i era smutsiga
kläder?! Försvinn härifrån och kom tillbaka när ni är rentvättade!”

Äventyret
I Sagospelet Äventyr får spelfigurerna uppleva spännande äventyr, precis som huvudpersonen i en bok. Det är Sagoberättaren som leder äventyret och berättar vad
som händer. I äventyret förekommer en del spännande situationer som kan lösas
med strid. Detta är dock sällan den enda lösningen. För att locka till andra sätt att
lösa konflikter, löser man stridssituationer sist i Rundan.

6

Vänta nu, vad är en Runda?
En Runda är när Sagoberättaren berättat vad
som händer, varpå spelfigurerna i tur och ordning
berättar vad deras hjältar gör i äventyret. En Runda
består av att alla spelfigurer får göra en Handling
var.

Vänta nu, vad är en Handling?
En Handling är något spelfigurern företar sig i spelet.
Exempel på olika handlingar:
•

Prata med värdshusvärden.

•

Dra sitt svärd.

•

Hoppa över stupet.

De som gör andra Handlingar än att strida får således agera först. Handlingar
löses i den hör ordningen:
1. De som pratar får göra det först.
2. De som gör något (annat än att strida) får agera sedan.
3. De som slåss, får göra det när alla andra Handlingar är avklarade.
Sagoberättaren kan också låta spelarnas kreativitet få utlopp. Fiender kan bli till
vänner, monstret kanske kan övertalas eller luras, det kanske går att medla i en
konflikt? Många barn tycker dock att strid är något spännande, vilket man kan se i
till exempel skolgårdslekar eller lekar med figurer. Några exempel på hur barn har
löst olika spännande situationer när vi varit ut och hållit i spel på fritidsgårdar och
bibliotek:
•

Jättespindlarna fick äta upp spelfigurernas äpplen istället för att slåss.

•

Draken var nog bara elak för att den var ensam, så spelfigurerna letade upp en
drakkompis till den.
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•

Spelfigurerna förhandlade om marken som både dvärgar och människor ville
ha så de kunde samsas om den.

Berätta lagom
Sagospel är till för spelarna. De är hjältarna. Beskriv vad som händer och hjälp
till, men gör inte för långa utläggningar. Låt dina sagospelare agera istället och be
dem gärna vara med och beskriva platser och personer om du vill. Pausa så att
spelarna kan komma in och delta.

Låt alla ta plats
När du låter spelarna berätta vad de gör, uppmuntra alla att ta plats. Om någon pratar så mycket att andra inte kommer till tals, ställ direkta frågor till de spelare som
sitter tysta. Kom ihåg att det såklart är okej att inte säga så mycket, om man har valt
det själv. Pressa aldrig någon utan låt det komma naturligt. Om du känner dig osäker
kan du fråga spelaren vid tillfälle när det bara är ni två närvarande.

Spelfiguren
Spelarnas karaktärer kallas spelfigurer i Sagospelet Äventyr. Spelfigurerna är hjältar
som spelarna ska gestalta. Du hittar färdiga spelfigurer för exempelsagan här i
häftet och på hemsidan för Sagospelet Äventyr hittar du tomma figurblad för att
göra helt egna spelfigurer. I Berättarens skärm och underjorden finns det också 20
medföljande karaktärsblad som ni kan använda.
Spelfiguren har vissa egenskaper (Kunskap, Rörelse, Trolldom, Upptäcka). De har
också vissa specialförmågor. Du kan tänka på specialförmågorna som superkrafter, även om de ofta inte alltid är så spektakulära. Specialförmågorna hjälper
spelfiguren att bli mer unik.
Be gärna spelarna rita sina spelfigurer och beskriva dem. Här får du en beskrivning på hur man fyller i figurbladet.

8

Art: Vilken sorts varelse spelfiguren är. Alver, kentaurer, människor och vättar
är några vanliga arter. Olika arter ger olika specialförmågor.

Syssla: Det spelfiguren gör. Det kan vara ett yrke eller någon annan typ av
sysselsättning. Olika sysslor ger olika specialförmågor.

Färdigheter: Något som spelfiguren behärskar bra. Kan vara att hoppa,

klättra eller att veta saker. Färdigheterna lägger till tärninngar till de tärningskast
som spelfigurerna gör. Man lägger till lika många tärningar som spelfiguren har
i FV (Färdighetsvärde) för färdigheten. Står det Hoppa +2, får spelfiguren två
extra tärningar för att hoppa i spelet.

Förtrollningar: Om spelfiguren har en syssla som gör att hen kan få för-

trollningar skriver du dem här. Fungerar i övrigt precis som Färdigheter, de lägger
till tärningar till spelfigurens tärningskast när hen använder förtrollningen.

Initiativ: Den med högst Initiativ börjar agera i en strid eller annan stressad

situation. Räknas ut genom att lägga ihop Rörelse och Upptäcka. Om två personer har samma värde i Initiativ, låter man tärningen avgöra vem som agerar först.

Förflyttning: Hur snabb karaktären är. Vid promenad är Förflyttning detsamma som Rörelse, men det dubbla om man springer.

Skydd: Hur bra en viss rustning är. Stryk en poäng Skydd varje gång du får ett
Liv i skada. När rustningspoängen är slut är den skadad och måste lagas innan
den erbjuder skydd igen.
Mynten: En guldkrona är 100 silverstycken. Ett silverstycke är 10 koppar-

mynt. Priser hittar du i regelboken. Alla spelfigurer startar med 4T10 silverstycken
och 1T10 kopparmynt om inte Sagoberättaren bestämmer annat. För de minsta
barnen kan du helt hoppa över konceptet pengar.

Liv: Hur mycket skada en spelfigur tål.
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Sagorna
En saga är en berättelse, ett äventyr. Det finns flera sagor att ladda ner på hem
sidan och det finns hundratals sagoförslag i de olika böckerna som publicerats. Ett
sagoförslag är början till en saga som du själv kan fylla ut med lite enkelt arbete.
Oftast börjar det med att spelfigurerna får ett uppdrag av någon, ett problem
som ska lösas. Oftast innebär problemet att man måste ta sig någon annanstans
och då blir själva resan också en möjlighet till andra utmaningar och oväntade
möten på vägen.
Komplexa sagor har flera olika problem som ska lösas. Slutligen kommer spelfigurerna fram till huvudutmaningen och löser förhoppningsvis den för att få en
belöning.
Sagan kan oftast delas upp i scener eller kapitel. En klassisk saga, exempelvis om
en ung flicka som ska rädda sin pappa från ett monster i ett slott, kan ha flera
delar. Varje kapitel har alltid en plats, en utmaning och ett slut som leder vidare.
Längst ned på den här sidan är ett exempel med fyra kapitel.
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Vad ska en saga innehålla?
En saga ska ha utmaningar, svårigheter som ska överinnas.
Det kan vara i mötet med andra, vare sig det är att övertala, fly från, beskydda, strida mot - men också i mer statiska
utmaningar som att hitta ut ur en labyrint, ta sig in i en låst
kista eller klara av att segla till ett okänt land.
En saga bör också ha belöningar. För varje delmoment som
spelfigurerna klarar av är det bra om det finns något positivt.
Det kan vara saker, pengar eller andra belöningar så som att
få fler vänner eller få hjälp med saker.

Om barnen är unga, håll sagorna enkla
Fånga en bortsprungen flygande häst, hjälpa en bonde som
fått skörden stulen, bli kompis med en drake.

För äldre barn mer komplicerade sagor
Hitta det magiska svärdets fyra delar och besegra den onda
demonen. Stoppa det som orsakar en mystisk sjukdom i
Atlantis.

Kapitel 1

Kapitel 3

Plats: Byn
Utmaningar: Hitta rätt utrustning
för att kunna befria pappan, övertala
byns spejare att berätta vad de vet om
monstret.
Slut: När spelfigurerna lämnar byn.

Plats: Slottet
Utmaningar: Hitta nyckeln till
fängelsecellen, fly med pappa
Slut: När monstret fångar spelfigurerna eller de lyckas fly.

Kapitel 4
Plats: Slottet (om någon fångats)
Utmaningar: Tycka om monstret och bli kompisar eller dyrka upp
låsen och fly.
Slut: När monstret har brutit sin
förbannelse och blivit människa igen.

Kapitel 2
Plats: Mörka skogen
Utmaningar: Flykt från vargflocken, vilse i mörkret.
Slut: När spelfigurerna kommer
fram till slottet.
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Några termer
Egenskaper: Spelfigurernas möjligheter att göra olika saker begränsas
bara av fantasin hos spelarna och de Egenskaper som deras spelfigurer har.
Egenskaperna används för att slå olika slag som avgör om de lyckas med saker
(träffa monstret med svärdet, dyrka upp ett lås eller hoppa över en brinnande
klyfta).
Färdigheter: Färdigheter är en slags tränade förmågor som gör att man får
lägga till extratärningar vid vissa tärningskast.
Masona: Den magiska sagovärld som Sagospelet Äventyr utspelar sig i. Världen
är uppkallad efter ön Alea Masona, som beskrivs i regelboken. Där tror man
att världen en gång skapades och därför har den fått ge namn även åt hela den
runda världen (som är en skiva, inte ett klot!).
Monster: Monster är något som spelfigurerna kan möta på vägen. Det kan
vara verkligt läskiga monster som jättebläckfisken kraken eller en hopping med
ett öga och två starka ben - eller något mer modest som en babblare.
Sagoberättare: Den som är berättare i sagan och som leder spelfigurerna
genom deras äventyr. Spelledare, regissör och inspiratör.
Slå ett slag för att lyckas: Att slå ett slag betyder att du slår tre tärningar som är tiosidiga. Du ska slå lika med eller under en egenskap för att
lyckas i de flesta fall (annars säger reglerna till). Har du en färdighet som går att
använda, läggs lika många tärningar till tärningskastet som färdighetens FV.
Spelare: Personen som gestaltar en spelfigur.
Spelfigur: En av hjältarna i sagan som uträttar stordåd på sina äventyr.
Specialförmågor: Spelfigurer får alltid ett par specialförmågor - särskilda
krafter - som de kan använda för att göra specifika typer av handlingar.
T10: Förkortning för den tiosidiga tärningen. 1T10 betyder ”en tiosidig tärning”. 3T10 betyder ”tre tiosidiga tärningar”. Siffrorna är från 1-9 och en nolla.
Nollan räknas som 10 och är i regel det sämsta du kan slå. En etta är det bästa.
Äventyr/Saga: En berättelse som har en början, ett slut och oftast en belöning i slutet, samt förfärligt många spännande saker däremellan. Sagan är ramen
för din berättelse. Du kan skriva egna sagor eller ladda ner gratis från nätet på
www.sagospeletaventyr.se
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Svårighetsgrader
Det finns sex svårighetsgrader:
Svårighetsgrad
Rutin, vardagligt

Lyckat Exempel
1
Läsa kartan.

Yrkesmässigt
Skickligt
Fantastiskt
Heroiskt
I stort sett omöjligt

2
3
4
5
6

Orientera sig efter kartan i naturen.
Upptäcka draken som ligger på lur.
Undvika drakens eldkvast när den anfaller.
Fälla draken med pil och båge.
Stjäla drakskatten utan att väcka draken.

Sagoberättaren avgör vad som är Rutin/vardagligt, eller Yrkesmässigt om ni inte
spelar en färdig saga. Alla slag är annars Yrkesmässiga om inget annat sägs.
Om flera personer hjälper till, och det inte är mitt i en stridssituation eller annan
väldigt stressig situation, blir svårighetsgraden ett steg lättare.

Så går tärningskastet till
1. Spelfiguren har deklarerat sin Handling: Att hoppa in genom fönstret till
värdshuset där hens vänner hålls fångna.
2. För att hoppa används Egenskapen Rörelse (i stort sett allt man gör med
kroppen).
3. Spelaren tar tre tärningar. Man slår alltid tre tärningar som grund.
3. Har spelfiguren en Färdighet som kan lägga till extra tärningar? I detta
fall har spelfiguren Färdigheten Röra: Hoppa +2. Spelfiguren får lägga till
två extra tärningar och slår då fem tärningar totalt.
4. Sagoberättaren avgör att det krävs ett Skickligt kast för att lyckas, då det
är ganska långt över stupet. Ett skickligt kast kräver tre lyckade tärningar
för att anses vara lyckat.
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5. Spelfigurens Rörelse är 5. För att en tärning ska räknas som lyckad, behöver
tärningen visa siffran 5 eller lägre. För att lyckas med tärningskastet behöver spelaren slå tre eller fler tärningar som visar fem eller lägre.
6. Tärningskastet ger följande resultat: 1, 3, 5, 8, 0. Det innebär tre lyckade tärningar, och spelfiguren lyckas hoppa över stupet.
Om vi istället tänker oss att tärningskastet visar: 1, 3, 8, 9, 0 så misslyckas spelfiguren. Vad betyder då ett misslyckande? Betyder det att spelfiguren ramlar ner
och dör? Nej, så dramatsitk behöver det inte vara. Några förslag på vad som kan
hända vid misslyckade tärningskast:
•

Spelfiguren lyckas hoppa över stupet, men tappar sin väska på vägen.

•

Spelfiguren lyckas hoppa över stupet, men förlorare balansen
när hen landar och tar en skada.

•

Spelfiguren misslyckas, men lyckas få tag på en rot som
sticker ut ur klippväggen, och blir hängande där.

•

Spelfiguren halkar på lite grus, och blir liggande på marken innan hoppet inträffade.

•

Spelfiguren faller ned, men landar i en buske och tar därför
bara en skada.

Tärningssimulatorn
Tärningssimulatorn fungerar så att du försiktigt trycker isär brickorna,
vänder dem med den blanka sidan uppåt, och sedan drar lika många
brickor som du skulle slagit tärningar (men dra bara en av varje färg!).

Tips! Istället för tärning och tärningssimulator
Om du inte har tillgång till tärningar kan du använda en uppsättning vanliga spelkort. Plocka ut tre uppsättningar kort 2-10 samt esset (detta räknas som ett).
Blanda korten och dra ett slumpmässigt kort istället för att slå tärningen.
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Strid och skada
Det är farligt att slåss, och oftast är det bättre att komma på ett
annat sätt att lösa en konflikt på. I startäventyret som finns i
det här häftet ingår inga strider. Om du ändå vill spela på egen
hand med strid gör du så här:
Spelaren och motståndaren slår varsitt tärningskast för att strida (vanligtvis används Rörelse). Den som har högst Initiativ får en extra tärning under den första
Rundan.

1. Högst Initiativ har fördel
Högst Initiativ ger en extra tärning (+1 tärning).

2. Flest lyckade tärningar vinner
Båda parter jämför sitt Tärningskast mot sin egen Rörelse (om ingen annan Egenskap är applicerbar eller en Specialförmåga säger något annat).
Spelaren som får det bästa resultatet (flest lyckade tärningar) vinner
Rundan. Vid lika många lyckade tärningar vinner alltid den som har högst
Initiativ.

3. Räkna ut skadan
Skadan är lika med vapnets skada, plus ett för varje extra lyckad tärning
vinnaren fick mer än förloraren. Vapnets skada anges i utrustningslistan,
eller på aktuellt ställe i äventyret/mysteriet ni spelar.
[Segrarens lyckade tärningar] - [Förlorarens lyckade tärningar] + vapnets
skada = Total skada på förloraren.
Istället för att utdela skada kan den vinnande parten välja att oskadliggöra motståndaren, till exempel genom att avväpna, hålla fast eller knocka
antagonisten.

4. Alternativ till att utdela skada
•

Avväpna (vinnaren slår vapnet ur händerna på förloraren)
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•

Brotta ned (vinnaren brottar ned förloraren)

•

Hålla fast (vinnaren kopplar ett grepp om förloraren)

•

Knocka (vinnaren knockar förloraren medvetslös)

Skada tas i första hand upp av rustningar och sköldar, men när deras rustningspoäng har gått åt, räknas inte rustningen in i striden längre. Då tas all
skada direkt från livspoängen. Rustningen eller skölden är inte förbrukad,
men är trasig och måste lagas innan nästa strid.
Strid fortsätter tills någon ger upp eller förlorar. Den figur som når noll
Liv blir utslagen och får inte göra något mer förrän någon har läkt minst
en skada på denna.

Tips! Mer avancerat spel
Sagoberättaren kan själv välja om noll Liv ska innebära att spelfiguren är
död, eller kanske bara medvetslös och i behov av hjälp. Avgör vad som är
lämpligt för gruppen du spelar med.

Strid mot flera motståndare
Strid mot flera motståndare går till på nästan samma sätt som ovan:

1. Alla parter avgör Initiativ
Högst Initiativ ger en extra tärning (+1 tärning)

2. Flest lyckade tärningar vinner
Alla parter jämför sitt Tärningskast mot sin egen Rörelse (om ingen annan
Egenskap är applicerbar eller en Specialförmåga säger något annat).

Exempel
Spelfiguren hamnar i strid mot tre skelett. Spelfiguren har högst Initiativ
och får en extra tärning Alla slår sina tärningar.
•

Spelfiguren får två lyckade tärningar
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•

Det första skelettet får tre lyckade tärningar

•

Det andra skelettet får en lyckad tärning

•

Det tredje skelettet får ingen lyckad tärning

3. Räkna ut skadan
[Segrarens lyckade tärningar] - [Förlorarens lyckade tärningar] + vapnets
skada = Total skada på förloraren.

Exempel
Enligt exemplet ovan säger vi att spelfiguren väljer att skada Skelett tre. Striden löses
då ut på följande sätt:
•

Spelfiguren väljer att utdela fyra skador på det tredje skelettet (två lyckade tärningar mer än skelettet, samt ytterligare två skador för vapnet enligt vapentabellen
i reglerna). Spelfiguren resonerar som så att det är bättre att strida mot två skelett
nästa Runda än tre, även om de båda andra skeletten därför kommer att utdela
skada denna Runda. Fyra skador är nämligen allt det tredje skelettet tål!

•

Det första skelettet utdelar fem skador på spelfiguren (spelfiguren har inga tärningar kvar efter att ha utdelat skada på skelett tre, så inga tärningar dras av.
Skelettet ger tre skador för tärningarna samt ytterligare två för sitt bett).

•

Det andra skelettet utdelar tre skador på spelfiguren (en lyckad tärning plus två
för sitt vapen).

Totalt tar spelfiguren åtta skador, men har en rustning som tål tre poäng och en sköld
som tål två. Efter att dessa poäng är strulna återstår tre skador som drabbar spelfiguren. Det är farligt att slåss!

Att bli frisk
Om en spelfigur är skadad läks ett liv per dygn i spelet, om ingen Specialförmåga
eller annan regel träder i kraft.
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Kapten Nidils förbannelse
Till sagoberättaren
När det står Läs högt är det meningen att du som
Sagoberättare ska läsa texten högt för spelarna. Det är
texter som berättar för spelarna vad som händer.
När du läst färdigt det aktuella stycket är det dags för
spelarna att bestämma vad deras spelfigurer ska göra i
spelet, ungefär som när man leket.
Det krävs ett visst mått av improvisationsförmåga
för att gestalta det som händer. Ibland står det bara
i löptexten hur en bifigur i sagan reagerar. Då är det
upp till sagoberättaren att återberätta detta med egna ord
för spelarna, gärna genom att ta på sig rollen som bifiguren.
Det kan man göra genom att till exempel förställa rösten,
leka med olika dialekter, gester och ansiktsuttryck.
Delar av sagan ni nu ska spela kan också ersättas av lek.
När det kommer ett moment som också kan lekas, är det
beskrivet i texten.

Spelfigurerna
Till denna saga finns det några färdiggjorda spelfigurer att dela ut bland spelarna.
Spelfigurerna är de roller som spelarna gestaltar i spelet. På de olika figurbladen
står det allt ni behöver veta för att kunna spela. Vi går inte igenom figurbladen
nu, utan tar det allt eftersom behovet uppstår.

Den skeppsbrutna kaptenen
Spelfigurerna befinner sig på fartyget Havspilen som är på väg från
Drottningborg på Alea Masona mot Ariba (eller tvärtom) med handelsvaror. När
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utkiken ropar att brinnande fartyg siktats föröver, skyndar sig spelfigurerna och
den övriga besättningen till fören för att se vad som står på.

Läs högt
Ni är på väg med fartyget Havspilen från Drottningborg på Alea Masona mot ön
Gajha, med lastutrymmet under däck fyllt av handelsvaror. Resan ska ta några dagar,
och ni har tillryggalagt ungefär halva sträckan. Vädret är klart och vinden god, då
skeppsutkiken ropar uppifrån masten: “Ohoj, skeppsbruten föröver!”
Ni skyndar er fram till relingen och lutar er ut för att se ordentligt. Och där, lite längre
fram, ser ni en liten eka utan åror, med en nödställd kvinna som viftar med båda
armarna åt er.
Den skeppsbrutna är kapten Nidil, en före detta sjörövarkapten. För att hjälpa
henne upp, måste spelfigurerna kasta i ett rep åt henne när de passerar ekan.
Sedan får de hissa upp henne i det. För att lyckas kasta ut repet så att hon kan
få tag på det, måste den spelfigur som kastar det klara av ett Yrkesmässigt
Rörelsekast.

Regelförklaring
Spelaren slår tre tärningar. För ett Yrkesmässigt kast måste minst två av dessa vara
lyckade för att lyckas med Handlingen. Jämför mot spelfigurens Rörelse. För att en
tärning ska räknas som lyckad måste den vara lika med eller lägre än spelfigurens
Rörelsevärde.
Om spelaren misslyckas, lyckas handlingen inte. Då kan någon av de andra
spelfigurerna försöka. Eller också kan ni bestämma att spelfiguren lyckas, men att
något oförutsett händer:
•

En haj hoppar upp och sväljer repet.

•

Spelfiguren lyckas kasta ned repet till den nödställda, men hon tappar taget.

När kapten Nidil fått tag på repets andra ände (efter att en spelfigur lyckats
med Rörelsekastet), måste spelfigurerna dra upp kaptenen. Antingen ensam,
eller tillsammans. För att ensam dra upp den skeppsbrutna, krävs ett nytt
Yrkesmässigt Rörelsekast. Om spelfigurerna iställer hjälper varandra och drar
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tillsammans, krävs bara ett Rutinmässigt Rörelsekast, och för Rutinmässiga
tärningskast får Sagoberättaren avgöra om det behövs ett kast eller inte.
När de fått upp Nidil på däck, ser de den fårade sjöfararen pusta ut.

Läs högt:
Den fårade, saltstänkta kvinnan sjunker ihop på däck så snart ni hjälpt henne över
relingen. Hon är ålderdomligt klädd, har ett lite märkligt utseende som ni inte riktigt
kan placera. Hon tar av sig sin kaptenshatt och stryker sig genom det gråstripiga håret.
Med kråset på den ena rockärmen torkar hon några svettdroppar från pannan. Sedan
sätter hon på sig hatten och ler med hela ansiktet. Hennes leende är kantat av missfärgade tänder, där en av framtänderna glänser som guld och andra fattas helt. Hon har
en lapp för det ena ögat och det högra benet är ett träben.
“Det var nära ögat”, skrockar hon, “jag hade slut vatten, slut ork och slut hopp. Jag
hade gett upp kan man säga. I flera dagar har jag drivit i ekan, utan annat sällskap
än min egen skugga och hajarna. Ja, jag var helt säker på att jag skulle sluta som
mellanmål åt dem, när ni dök upp! Så, nu när jag ändå är här, har jag ett uppdrag åt
er! Vill ni höra?”
Om spelfigurerna inte vill det, suckar kapten Nidil och skakar upprört på
huvudet: “Ja ja, då får jag väl simma till skatten själv då”, varpå hon skenbart försöker
kasta sig över bord. Sedan ber hon att spelfigurerna åtminstone ska lyssna på
hennes historia.

Läs högt:
Jag var en gång havens skräck. Men jag plundrade ett fartyg för mycket, för på det
fanns en lass med varor till Atlantis. Vi stal varorna och sänkte fartyget, men på det
fanns också sjöjungfrun Aina. Hon tog sig upp på däck på mitt fartyg Hungriga hajen,
och uttalade en förbannelse som förvandlade alla mina underhuggare till fiskar och stal
alla mina minnen av var jag gömt min skatt. Till en början visste jag inte ens vem jag
var. Men minnena återkom gradvis. Allt utom var skatten min var gömd. Jag plågades
av vad jag gjort, för en annan effekt av sjöjungfruns förbannelse var att jag drabbades
av … vad kallas det nu igen … samvete? Ja, så var det. Jag fick ett samvete. Och jag
ångrade vad jag gjort. Alla plundrade fartyg, sänkta skepp och stulna skatter. Jag beslöt mig för att hitta skatten för att ge tillbaka det jag stulit. Men jag kunde inte hitta
den. Ingenstans! Jag har letat i flera år. Och nu, när jag hittat min gamla karta och var
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på väg till Dödskalleön för att hämta skatten, slog de till! De lömska fähundarna, min
nya besättning sålde ut mig till Penzaropiraterna. De stack mitt skepp i brand, men
mina besättningsmän tyckte synd om mig och lät mig hoppa av i en liten eka. I den har
jag sedan drivit omkring i flera dagar. Ja, som jag sade hade jag helt förlorat hoppet när
ni räddade mig! För det är jag er tack skyldiga! Om ni hjälper mig till skatten ska ni
få en riklig belöning. Nå, vad säger ni?

Resan till skatten
Om spelfigurerna går med på att resa till Döskalleön, innebär det en två dagars
avstickare från deras ordinarie rutt. Nidil blir mycket glad över att de bestämt sig
för att hjälpa henne. Nidil låter spelfigurerna se hennes karta. Se i slutet av detta
häfte.

Läs högt:
Ni beräknar att resan till Dödskalleön tar två dagar med ert fartyg. Då vindarna är
gynnsamma kommer ni fram något tidigare än beräknat. På avstånd ser ni hur ön reser
sig ur havet. Ön är klädd av palmer och buskage, och ni kan även se en kal bergsrygg
sträcka sig mot skyn. Kapten Nidil ser mycket förväntansfull ut, hon säger:
“Nu måste vi in i bukten. Det enda problemet är att det verkar finnas sirener där. Ja,
jag minns så klart inte säkert, men det har jag ju skrivit på kartan. Vi måste akta
oss så sirenerna inte förhäxar oss. Har ni något att stoppa i öronen så vi inte hör deras
sång?”
Spelarna får fundera ut något som rimligtvis kan finns på ett fartyg, och använda
det som öronproppar. Om de inte kan hitta något, kan de trycka fingrarna
i öronen. Kom ihåg att de kommer få svårt att göra andra hanlingar om de
använder fingrarna!

Läs högt:
När ni styr skeppet in i bukten ser ni hur där redan ligger ett fartyg med piratflagg.
Fartyget tycks dock övergivet, ni ser det azurblå havets yta då och då bryts av nyfikna
människoliknande huvuden då och då sticker upp ovan ytan för att spana på er. Snart
ser ni att de nyfikna varelserna blir fler och fler. När fartyget inte längre klarar av att ta
sig närmre stranden, kastar ni ankar, firar ned en roddbåt och klättrar nedför en repste-
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ge till den väntande roddbåten. Genast när ni börjar ro mot stranden, samlas de nyfikna
varelserna runt båten. De tittar upp och hänger sig fast runt båtens kanter. “Kom, följ
med oss”, säger en av dem och börjar sjunga. Trots att ni har öronproppar hör ni sången,
och känner en märklig dragningskraft att kasta er över bord till varelserna.
Spelarna får nu slå var sitt tärningskast. De måste var och en klara ett
Rutinmässigt Trolldomskast (En lyckad tärning krävs. I detta fall måste det
Rutinmässiga kastet göras) för att inte drabbas av den förtrollande sången och
hoppa ur båten. Om någon inte har öronproppar eller fingrar i öronen, blir
Svårighetsgraden istället Skickligt (tre lyckade tärningar krävs).
Om någon misslyckas med sitt tärningskast kan de inte stå emot utan måste
hoppa över bord. Deras vänner kan dock hindra dem genom att hålla fast dem.
För att lyckas med det krävs ett Yrkesmässigt Rörelsekast (om man håller fast
den förtrollade ensam), eller ett Rutinmässigt Rörelsekast (om man är två eller
fler som håller fast den förtrollade).
Samtidigt måste de fortsätta ro mot stranden innan sirenerna är så många att de
lyckas välta båten. Sirenerna blir hela tiden fler och fler.
För att ro till stranden krävs ett Yrkesmässigt Rörelsekast. Detta för
att sirenerna är så många och klamrar sig fast vid båten.Vid ett misslyckat
tärningskast tar de sig inte i land, utan måste klara ännu ett Rutinmässigt
Trolldomskast för att inte bli förhäxade av sirenerna. Därefter får de göra ett till
försök att ro in till stranden. Misslyckas det, gör ni om proceduren. Lyckas det,
kommer de fram till stranden, och sirenerna ger sig besvikna av.

Vad händer om någon spelfigur bli
förhäxad och lyckas hoppa i vattnet?
Spelfiguren kan antingen bli räddad av någon annan spelfigur, eller själv
försöka bryta förtrollningen genom att klara ett Skickligt Trolldomskast,
varpå spelfiguren kan försöka ta sig tillbaka upp i båten (Yrkesmässigt
Rörelsekast) eller simma till stranden (Skickligt Rörelsekast). Varför så
svårt? Jo, för att sirenerna försöker fånga spelfiguren samtidigt!
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Tips!
Gestalta roddturen och sirenernas försök att förhäxa spelfigurerna genom lek. Förslagsvis gör ni så här: Vistas utomhus, på er tomt eller i en park. Sagoberättaren agerar
sirenerna, och ska ta spelarna innan de når stranden. Spelarna ställer upp sig på en
linje tio, femton meter från sagoberättaren som står med ryggen mot. Spelarna får sedan
röra sig mot Sagoberättaren så länge denne står med ryggen till. När Sagoberättaren
vänder sig om efter att högt ha räknat till tre, blir de spelare som Sagoberättaren ser rör
på sig förhäxade av sirenerna och tas ur leken. Sagoberättaren vänder sig därefter om
igen och proceduren upprepas. Om någon spelare når fram till sagoberättaren och tar
denna på ryggen, har alla spelfigurerna klarat av att ta sig till stranden.
Om alla spelare blir tagna av sirenerna, får de försöka på nytt.

Tips!
En erfaren Sagoberättare hitta på att spelfigurerna får vara med om ett spännande
deläventyr där de först till sirenernas hemvist där de ska bli till mat. De måste nu
försöka rymma!

På stranden
Läs högt:
Det finns en ensam roddbåt på stranden. Det syns inga spår till eller från roddbåten,
men i aktern sitter en liten pinne med penzopiraternas.flagga. Ni ser er om, och högre
upp på stranden, omkring femtio meter från er, ser ni ett stort, vitt klippblock. “Där,
där är det! Där står det! På kartan!” utbrister Nidil och rullar ut kartan i sanden.
Hon lyfter upp ögonlappen och tittar med båda ögonen på kartan, Med viss möda läser
hon högt: “Bör… börja gå… vid den vita ste… stenen! Ja! Det är den!”
Om Sagoberättaren vill det, kan Nidil stanna på fartyget av någon anledning,
så spelarna får klara alla uppgifter och lösa alla gåtor själv. Det beror lite på
spelarnas ålder och hur självständiga de är - samt hur bekväm Sagoberättaren är
med att improvisera.
Från det vita klippblocket ska de ta ut kursen. På kartan står det:
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“Börja gå vid den vita stenen!
150 steg nordost
440 steg nord
Se upp för stenväktarna!
(De är lättlurade)”
Spelarna får nu låta sina spelfigurer räkna de 150 stegen nordost, och sedan
fortsätta 440 steg mot nord. Det kommer att sluta med att de (om de gör
rätt) kommer fram till den grotta som ser ut som en dödskalle. För att lyckas
följa instruktionerna rätt krävs det att de lyckas med ett Yrkesmässigt
Kunskapskast. Misslyckas de kan de hitta grottan genom att lyckas med ett
Skickligt Upptäckakast. Det finns nämligen gott om klippor och stenblock i
djungeln på ön, så om de inte ser dödskallegrottan från rätt håll kommer de att få
problem med att hitta den.

Om de lyckas med Kunskapskastet, läs högt:
Ni ger er av inåt djungeln och räknar stegen. Ni hör fåglar och insekter runtomkring
pipa och surra. Det är mycket varmt, och bitvis måste ni röja sly och buskar ur vägen
för att kunna ta er fram. Överallt reser sig ljusa klippblock upp genom marken. Efter
mycket arbete når ni slutligen er destination. Framför er i djungeln ser ni en ljust grå
klippa resa sig. Klippan är formad som en hotfull dödskalle, och ingången tycks vara
genom dess käftar..
Spelfigurerna får slå ett Upptäckakast var. Du behöver inte berätta
Svårighetsgraden för dem vid sådana Upptäckakast. Det kan vara spännande
för spelarna att inte riktigt veta varför de slår tärningarna eller om de lyckas eller
inte. Svårighetsgraden är dock Yrkesmässigt. Om någon lyckas, kommer de att
upptäcka att de är förföljda. En av penzopiraterna, den enda som klarat sig från
sirenernas förhäxning, har fått syn på dem på stranden, och har skuggat dem
genom djungeln.

Om de inte upptäcker piraten
Om spelfigurerna inte upptäcker piraten, fortsätt med avsnittet Dödskallegrottan på
nästa uppslag.
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Om de upptäcker piraten
Om spelfigurerna upptäcker piraten, kommer han att bli hotfull och kräva sin del
av skatten. Piraten har en sabel och om spelfigurerna vill kan de utmana honom
på en duell. En duell bland sjörövare går till så att den som först tappar sitt vapen
förlorar och måste lyda vinnaren.
1. Avgör först vem som har Initiativet. Den som har högst värde i Initiativ
får en extra tärning det förstas stridskastet.
2. Spelaren som duellerar slår ett Rörelsekast. Lägg till eventuell bonus
för färdigheten Röra: Svärd, samt för Initiativ ifall spelfiguren vann Initiativet.
3. Piraten (Sagoberättaren) slår också ett Rörelsekast. Den som får flest
lyckade tärningar vinner. Om båda får lika, vinner den som hade Initiativet.
4. Den som vinner duellen, slår vapnet ur handen på förloraren.
Ifall spelfiguren förlorar, kan de andra spelfigurerna utmana Gurt en efter en,
eller också kan de försöka övertala honom (Kunskap), lura honom (Upptäcka)
eller på annat vis klara situationen.
Det går också att gestalta duellen genom att spela sten-påse-sax. Den som har
högst värde i Rörlighet behöver bara vinna två gånger. Den som har det lägre
värdet behöver få tre vinster för att vinna duellen.
Penzopiraten heter Gurt och berättar gärna om de missöden han varit med om.

Penzopiraten Gurt
Kunskap
Trolldom
Initiativ
Liv

3
2
9
8

Rörelse
Upptäcka
Förflyttning
Rustning

4
5
4
1
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Gurts berättelse. Läs högt:
Ja, vi hade tagit kartan och kastade Nidil överbord.
var
Med en eka förvisso. Det visade sig bara att Nidil
klåfingrig, för tror ni inte hon hade lyckats stjäla
med sig kartan vi stulit av henne? Nå, vi hade i
alla fall fått se den, något ögonkast sådär. Och
vi
visste vad ön hette. Dödskalleön, va. Så vi lade
kursen och seglade. Och så kom vi hit då. Bart
han mindes kusten i norr var farligt brant. Och
Gia kom ihåg att sjöormarna höll till i söder. Sen
kaptenen, Boris, drog sig till minnes att det var något
på öns östersida, typ liksom farligt djungel va? Ja, så
vi närmade oss ön västerifrån dårå. Skulle gå lätt
som smör och sol. Men vet ni. Ingen hade kommit
ihåg sirenerna. Så när de började sjunga, fattade jag
ingenting då mina kamrater plötsligt hoppade över bord. Varenda en! Och mitt i allt,
jag bara: sirener, kamrater! Då var jag förstås ensam kvar. Nå, vi var ju framme och
vi hade ju kastat ankar, så det var bara att, ja - i med roddbåten och så ro i land.
Sirenerna var fram till roddbåten och gjorde sin grej, men jag bara ryckte på axlarna.
Döv sen jag stod för nära när vi råkade ut för Animagus vrål. Anigamus, asså, den
där draken. Stor som ett hus… eller ett slott? Ett berg va! Stor som ett berg! Den
vrålade mig i öronen. Vi skulle liksom bara ta skatten för den. Sen dess hör jag inte
ett pip. Nå. Jag kom i land och jag var ju här, men jag mindes ta mig tusan inte hur
man skulle hitta till den där grottan. Så jag irrade runt och letade, och det var mygg
och getingar och ormar och skorpioner och färjkvinnan och hennes morbror - ja, alltså
inte de personligen då, men ni vet ju att man säger så. Trodde jag skulle svälta ihjäl,
men det fanns ju massor att äta, så sen trodde jag att jag skulle få bli gammal här.
jag liksom, jag kan ju inte segla ett helt fartyg själv va? Så det var bara att gilla läget.
Dagarna gick, och så kom ni. Så då blev jag lite putt. Inte så jag är en dålig förlorare,
men jag tänkte att Nidil var hajtugg för länge sen. Och så kom hon där, i egen hög
person. Så jag smög efter er för att ta skatten ifrån er. Men, tja, jag kan tänka mig
att… typ… dela också.
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Dödskallegrottan
När spelarna hittat igen grottan, kan du läsa följande:
Ni står framför dödskallegrottam och tittar in i mörkret. Ingången till grottan vaktas
av fyra stenstoder, föreställande ålderdomliga krigare. De tycks nästan lite kusliga i sin
hållning. Spindelväv täcker nästan hela ingången.
“Det var något som jag tänkte på”, säger Nidil, “men jag minns inte vad det var. Låt
oss gå in!”
Be spelarna berätta i vilken ordning de går. Vem eller vilka går först? Vem
kommer sedan? De kanske också bör tända en fackla, lykta eller liknande, då
grottan vilar i ett kompakt mörker.
Om spelarna är uppmärksamma, minns de att kartan varnade för stenväktarna.
Det är de fyra stenstoderna. När någon har passerat det första paret stenväktare,
vaknar de alla till liv och sträcker sig efter närmsta varelse.

Stenväktare, 4 st
Kunskap
Trolldom
Initiativ
Liv

1
1
8
8

Rörelse
Upptäcka
Förflyttning
Rustning

4
4
2
1*

*Deras rustning går inte sönder som normalt, utan ett
poäng skada räknas av per träff de tar emot.
För att undvika stenväktarna, måste spelfigurerna
klara av ett Yrkesmässigt Rörelsekast vardera.
Om någon misslyckas, kommer denne att bli
fasthållen av en stenväktare. För att komma
loss krävs ett Yrkesmässigt Rörelsekast,
eller ett Yrkesmässigt Trolldomskast.
Stenväktarna är ganska långsamma, så om man
springer kommer man att hinna ifrån dem. De
lämnar inte platsen, utan stannar kvar och vaktar
ingången även om spelfigurerna tar sig förbi dem.
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Tips!
Här kan ni ersätta tärningskasten genom att leka “Tagen”. Bestäm i förväg
en avgränsad yta som är ingången till grottan, till exempel gräsmattan på
kortsidan av huset, ett område i parken mellan några bestämda träd eller
liknande. Sedan ska spelarna ta sig över från den ena sidan till den andra,
utan att någon av dem blir tagen. Sagoberättaren är den som tar. När
någon blir tagen, måste de stanna precis där denne blev tagen av sagoberättaren. Sagoberättaren jagar vidare efter de andra spelarna, som kan
befria den tagna genom att ta denna på ryggen och säga: “Befriad!” Om
alla spelarna lyckas ta sig över på detta sätt, klarar de av att ta sig förbi
stenväktarna.

Skatten. Läs högt:
Ni har tagit er förbi stenväktarna, som inte följer efter er utan ställer sig på sina platser
vid sidan av ingången igen. Ni fortsätter inåt mörkret, och ser snart hur grottan tar
slut. Vid den innersta grottväggen står två träkistor. Ni går fram mot kistorna. Grottan vilar i kompakt tystnad. Snart står ni vid kistorna, som i skenet från facklorna ni
tänt kastar dansande skuggor mot grottväggen.
Öppnar de kistorna? Eller låter de Nidil göra det? Om de vänder sig till Nidil,
som står bakom dem, kommer de att se att hon är märkbart tagen.

Läs högt:
När ni vänder er om, ser ni Kapten Nidil stå som fastfrusen i marken bakom er.
Hennes ansikte är kritvitt, som om allt blod lämnat det. “Snälla, öpnna kistorna”,
viskar hon. I hennes blick går det att utläsa en oändlig sorg. Tvekande öppnar ni kistlocken. De är fyllda till brädden med guld, silver, ädelstenar och smycken. Skatterna i
kistorna omges av ett blåaktigt ljussken, som svävar upp i luften varpå en skimrande,
människolik gestalt tonar fram. Det går inte att säga om gestalten är en kvinna eller
man, människa eller annan varelse. På ett sätt är den formlös. Grottan fylls genast av
en fridsam känsla. Gestalten tar till orda: “Kapten Nidil. Femtio år går fort. Vi är
dina offers rädsla och skräck, deras förtvivlan och oro. Du har inte insett det förrän nu,
och du kommer att glömma bort det igen, men det här är en del av ditt straff för dina
illdåd. Sjöjungfrun Aina som kastade förbannelsen över dig tog inte bara ditt minne,
hon fjättrade dig att vart femtionde år vakna upp, i en eka ensam på havet, med en
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enda tanke: att hitta din försvunna skatt. Till slut skulle du kanske börja ångra vad
du gjort, och när du gör det, ska du få frid, men inte innan.” Nidil sjunker ned på
knä. Hon gråter och tårarna rinner salta ned för hennes fårade kinder. “Men jag har
ändrat mig! Jag ångrar mig!” Den skimrande gestalten vänder sig mot er. “Och är det
här dina vittnen? Kan de intyga att det du säger är sant?”
Om spelfigurerna minns vad Nidil sagt dem, att hon är ute efter att lämna
tillbaka de stulna skatterna för att hon ångrar sig, kan de säga det till den spöklika
gestalten. I sådana fall kommer Nidil att släppas fri. I annat fall, om spelfigurerna
inte kan eller vill intyga Nidils bot och bättring, kommer förbannelsen att löpa
vidare, och hon kommer att vakna upp i ekan om ytterligare femtio år igen. Även
Gurt är en del av förbannelsen, och Nidils son. Ingen av dem minns dock detta
faktum. Gurt kommer också han att släppas fri när Nidils förbannelse hävs.

Om spelfigurerna intygar Nidils bättring. Läs högt:
“När ni intygat Nidils bot och bättring för gestalten, kan ni nästan ana ett leende. Nidil gråter hejdlöst där hon sitter på grottgolvet. Hon upprepar gång
på gång orden: “Tack. tack mina vänner.” Geslten tycks vända sig
direkt till er, då den säger: “Skatten är er. För att ni hjälpt Nidil
till ro. Hennes offer finns inte längre kvar. De som skulle behövt
skatten är borta sedan mer än femhundra år. Piratskeppet som
ligger i bukten är ert att bruka som ni behagar. När ni lämnar den
här ön kommer den att upphöra att existera. Därför måste ni ta
med er skatten genast. Se till att den kommer till god användning.
Slutligen måste jag tacka er för att ni hjälpte Nidil hit. Er resa
härifrån och till ert skepp kommer att gå utan problem. Ni behöver
varken oroa er för sirener eller sjöormar. Återigen, ett stort tack
och gå i frid.”
Den blåskimrande gestalten tynar sakta bort i luften, precis som
Nidil och Gurt bakom er. Nidil har slutat gråta. Hennes ansikte är
avslappnat och tycks fridfullt. “tack”, är allt hon säger innan också hon
försvunnit i tomma intet.
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Vad händer nu?
Sagan slutar här. Ni har nu spelat er första saga i Sagospelet Äventyr. Om ni vill
kan ni hitta på fler sagor som tar vid där denna saga slutar. Vad gör spelfigurerna
med skatten? Hur går deras fortsatta resa till Ariba? Ni kan också diskutera Nidils
straff och hennes handlingar. Var hon för hårt straffad, eller var hennes straff
lagom? Hur länge tror ni hon varit en del av förbannelsen?
För att avgöra hur stor skatten är och hur värdefull den är, använd
skattetabellerna i regelboxen.

Sagoberättarens karta
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Överleva:

Överleva: Flod

Rustning

Liv
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