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Spelschema
1: Sagoberättaren säger vad som händer.

2: Alla spelare får i sin tur säga vad deras 
spelfigur gör i spelet. Alla spelfigurer får 
göra en sak var. Exempel: 

* Spela ett kort (till exempel ett förtroll-
ningskort). Denna punkt kan ibland 
kombineras med en annan handling.
* Göra en handling (tända eld, laga mat, 
rida en häst, strida, spåra, jaga, sjunga, 
samtala och så vidare).

3a: Det behövs tärningsslag:
Till exempel om en spelarfigur ut-
för en handling, till exempel hop-
par över ett stup, klättrar upp för 
ett berg, eller slåss mot en drake.

3b: Det behövs inte tärningsslag.
Gå tillbaka till punkt 1 om ingen 
bifigur ska göra något, annars gå 
till punkt 5.

4: Sagoberättaren säger vad som händer 
- ifall spelfiguren lyckas eller misslyckas. 
Vad blir resultatet? Förlorar något ett liv 
(hjärta)?

5: Eventuella bifigurer utför sina hand-
lingar på samma sätt som spelfigurerna 
(punkt 2 - 3).

6: Sagoberättaren säger vad som händer 
efter att eventuella tärningskast är gjorda.

7: Åter till punkt ett.



Till Sappho med kärlek

Idé & konstruktion: Daniel Lehto Med 
hjälp av: Sappho Lehto Strömberg 

Illustrationer och layout: Daniel Lehto 
Korrektur: Klanen

Tack till: Sappho

Copyright konstruktörerna 2011, 2022. Får fritt spridas på internet så länge 
upphovsmakarna anges.
Kontakt: daniel@sagospeletaventyr.nu
Se även hemsidan: https://sagospelet.com/



4

Förord

Idén till Äventyr växte sakta fram då jag och mitt 
då femåriga barn lekte med mina Dungeons & 
Dragons Miniatures med tillhörande golvplaner. 
Vi hade då sedan en tid infört regler i leken - vissa 
moment använde vi tärningar till. Efterhand 
skrev jag ned en råskiss över reglerna till vårt 
”spel”. Mitt barn kallade det för att spelleka, och ja 
- varför inte? Det beskriver ju ganska bra vad 
rollspel faktiskt är.

Fortfarande i denna version är det minimalt med 
regler. Äventyr är tänkt att vara en inkörsport till 
rollspelsvärlden. En god sådan har länge 
saknats, kanske därför nyrekryteringen av 
rollspelare gått lite knackigt under senare år? 

Äventyr är ett spännande spel där du till-
sammans med en eller lera vänner spelar upp 
ett äventyr, du kanske ska besegra den onda 
draken, rädda prinsen och prinsessan eller hitta 
den försvunna skatten. Det är bara fantasin som 
sätter gränserna!

Mycket nöje!

Umeå 201107 
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1. Spelfiguren
Spelfiguren är den hjälte du är i spelet. På ditt spelkort har du hjälp att hålla 
reda på hur bra din spelfigur är. Här följer en kort förklaring av vad de olika 
sakerna betyder.

Namn: Vad din spelfigur 
heter i spelet.

Art: Det finns flera att 
välja på, till exempel alv, 
dvärg eller människa.

Syssla: Vad din spelfigur 
har för yrke, eller sys-
selsättning. Det kan till 
exempel vara riddare, 
prinsessa eller häxa.

Ålder: Hur ung din 
spelfigur är.

Manöver: Denna egen-
skap används då din 
spelfigur ska använda 
kroppen på något sätt, 
exempelvis för att 
hoppa, klättra, strida, 
ducka eller simma. 
Vid Manöver (och 
Kunskap, Trolldom 
samt Upptäcka) finns 
nio tomma fält. Dessa bestämmer 
hur duktig din spelfigur är. Det 
lägsta din spelfigur kan ha är ett 
fält, det högsta nio. För att lyckas 
med att utföra en manöver ska du 

sedan slå en tiosidig tärning och få 
lägre eller lika med resultatet. Noll 
(eller tio på vissa tärningar) är all-
tid misslyckat och en etta är alltid 
lyckat. Du fyller i lika många fält 
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som din skicklighetsgrad, som 
du bestämmer själv. Kom ihåg 
att det inte är så spännande att 
vara alltför duktig!

Kunskap: Denna egen-
skap används för att se hur 
mycket din spelfigur kan 
om spelvärlden. Det kan 
vara saker som geografi, 
historia eller språk. Kunskap 
används också vid andra till-
fällen, som om din spelfigur 
försöker lura någon eller und-
vika att bli lurad själv.

Trolldom: Om din spelfigur behö-
ver använda en besvärjelse eller nå-
got annat magiskt.

Upptäcka: När din spelfigur till ex-
empel söker efter något som någon 

annan gömt, eller för att upp-
täcka någon som lagt sig i bak-
håll och för att spåra någon eller 
något.

Rustning: Ifall din spelfigur 
har en rustning av något slag 
kan detta ge skydd. Se isåfall 
kapitel 5. Utrustning & va-
pen.

Liv: Hur många liv din spel-
figur har. En skada/träff mot-
svarar oftast ett liv. Alla spel-

figurer har fem liv i början av 
spelet.

Pengar: Här kan du anteckna hur 
mycket pengar din spelfigur har.

Övrigt: Här kan du anteckna vad 
du vill, till exempel specialförmågor.

Du vet väl att du kan skicka:

• Regelfrågor

• Egna alster, tips eller idéer som hjältar, skurkar eller bilder

• Ris och ros

• Önskemål på nytt material

... till Äventyrs mail: daniel@sagospeletaventyr.nu

Se även hemsidan: http://aventyrrollspel.blogspot.com/ där kan du också 
ställa frågor och kommentera artiklar. Hemsidan kommer att uppdateras 
en gång i veckan med nytt material.
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2. Hur det går till
I spelet är det din spelfigur som är hjälten, kanske tillsammans med dina vän-
ners spelfigurer. Kanske ni får ett uppdrag ni måste klara, som att hitta en för-
svunnen skatt eller besegra en ondskefull drake. Det är bara fantasin som sätter 
gränserna.

Förberedelser

Innan ni sätter igång fyller ni 
allra först i era spelkort, se ka-
pitlet Spelfiguren.

En av er - eller alla tillsam-
mans - kan sedan hitta 
på sagan ni ska spela. 
Den som hittar på sagan 
kallar vi för Sagoberät-
taren. Sagoberättaren 
kan själv ha en spelfigur 
med i spelet. I sådana fall 
bestämmer alla spelare 
tillsammans vad som 
händer i sagan.  Om Sa-
goberättaren inte vill ha 
en egen spelfigur, är det Sa-
goberättaren som hittar på 
sagan och berättar vad som 
händer.

Det kan vara bra att ha följande 
hjälpmedel innan ni börjar:

* En karta över landet eller platsen
där sagan utspelar sig. Längre bak i
detta häfte finns det kartor ni kan
börja med.

* En idé om vilka fiender som
ska finnas med. I detta häfte
finns också ett flertal fiender
som ni kan använda till en
början.

* Ett tydligt mål med sagan.
En lång rad med förslag på
olika mål - eller uppdrag - 
kan ni hitta längre bak i 
detta häfte.

Utöver detta behöver ni 
papper, pennor, sudd och 
tiosidiga tärningar.

Att börja spela

När ni är färdiga med alla 
förberedelser kan ni börja 

spela. Sagoberättaren inleder sagan 
genom att förklara var spelfigurerna 
är, hur där ser ut och vad de får för 
uppdrag. Sedan är det spelarnas tur 
att berätta vad deras spelfigurer gör 
i sagan. Ibland kan Sagoberättaren 
säga att du måste slå en tärning för 
att se om din spelfigur lyckas utföra 
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en viss handling i spelet, till exempel 
om du vill att din spelfigur ska hop-
pa över ett dike, eller dyka ned till 
älvbotten för att dra upp en skatt-
kista. Beroende på vad du vill att 
din spelfigur ska göra, så använder 
du olika egenskaper - se kapitlet om 
Spelfiguren.

När ni sedan har nått sagans mål - 
och kanske besegrat draken - är sa-
gan slut och om ni har tur väntar 
också en belöning efter sagan!

Spelexempel

Sagoberättaren: Ni sover i ett tält 
ute i skogen, då ni vaknar tidigt på 
morgonen av att det är en väldigt liv 
längre bort i skogen. Någon ropar 
på hjälp!

Anna: Jag springer ut ur tältet och 
tittar efter vad som står på.

Björn: Jag också!

Sagoberättaren: När ni kommer ut 
från tältet ser ni hur en man ligger 
på marken och hytter med näven ef-
ter ett band med rövare som snabbt 
rider bort på sina hästar. När han får 
syn på er vinkar han er till sig.

Björn: Jag skyndar mig till honom.

Anna: Jag följer med. Jag ser efter så 
att det inte finns någon rövare kvar.

Sagoberättaren: Då får du slå en 
tiosidig tärning Anna. Hur många 
punkter har du på Upptäcka?

Anna: Sju.

Sagoberättaren: Då ska du slå sju 
eller lägre för att se om du kan upp-
täcka någon.

Anna slår tärningen. Det blir åtta. 
Misslyckat. Det betyder inte att det 
inte finns någon rövare kvar, utan 
att Anna s spelfigur inte ser om det 
finns någon rövare kvar. Det kan 
finnas kvar någon, men det behöver 
inte göra det.

Sagoberättaren: Du ser ingen rö-
vare.

Anna: Får jag försöka igen?

Sagoberättaren: Nej. Man får bara 
försöka en gång.

Anna: Okej.

Björn: Jag ser efter jag också.

Sagoberättaren: Hur många punk-
ter har du på Upptäcka?

Björn: Fyra.

Sagoberättaren: Då ska du slå fyra 
eller lägre för att lyckas.

Björn slår tärningen. Den visar tre. 
Lyckat. Det betyder att Björns spel-
figur skulle upptäcka ifall det finns 
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kvar någon rövare på platsen.

Sagoberättaren: Du ser ingen rö-
vare.

Björn och Anna: Puh!

Sagoberättaren: Då ni kommer 
fram till mannen på marken ser han 
allvarligt på er. - Ni ser ut att vara 
duktiga äventyrare, säger han, skulle 
ni vilja hjälpa mig att ta tillbaka den 
magiska ringen som rövarna tog?

Här presenterar Sagoberättaren må-
let med sagan för spelarna.

Mål: att ta tillbaka den stulna ring-
en.

Anna: Det kan vi väl.

Björn: Okej.

Sagoberättaren: Mannen reser på 
sig och borstar av kläderna. Han 
säger: Om ni lyckas ta tillbaka min 
ring och ge den till mig, ska ni få en 
riklig belöning.

Björn: Vad då för något?

Sagoberättaren: Mannen säger: Ni 
ska få guld.

Detta är belöningen om spelarna 
uppnår målet med sagan: Guld.

Anna: Men hur ska vi hitta igen rö-
varna?

Björn: Vi såg väl åt vilket håll de 
for?

Sagoberättaren: Ja. De red åt öster.

Anna: Då går vi österut.

Björn: Jag provar spåra dem.

Sagoberättaren: Spåra, då blir det 
Upptäcka igen. Slå tärningen.

Björn slår tärningen. Det blir fem. 
Han misslyckas (eftersom han hade 
Upptäcka fyra). Anna provar också. 
Hon slår sex. Det är lyckat (eftersom 
Annas spelfigur hade Upptäcka sju).

Sagoberättaren: Ni ser att de ridit 
ned mot älven.

Anna: Vi skyndar efter dem.

Sagoberättaren: Ni följer deras spår, 
tills ni ser att de slagit läger nere vid 
en vik. De har tänt eld och grillar 
en hare. En av dem verkar hålla vakt 
och spejar omkring sig. Ni måste 
smyga för att inte bli upptäckta.

Björn: Då smyger jag fram mot 
dem.

Sagoberättaren: Då blir det Manö-
ver, hur många punkter har du vid 
Manöver?

Björn: Åtta.

Björn slår med tärningen. Det blir 
nio. Rövarna upptäcker honom.



10

Sagoberättaren: Rövarna upptäcker 
dig. De är tre stycken. Alla drar sina 
svärd och kommer springande.

Anna: Jag drar mitt svärd!

Björn: Jag drar mitt med!

Sagoberättaren: Rövarna är genast 
framme vid er. Den förste ryter: - 
Släpp era vapen! Vad gör ni här?

Björn: Jag säger ... att vi bara är ute 
och jagar.

Sagoberättaren: Du försöker lura 
rövarna alltså. Då får du slå en tär-
ning. Hur många punkter har du 
vid Kunskap?

Björn: Fem.

Björn slår noll. Det är alltid miss-
lyckat att slå noll.

Sagoberättaren: Rövarna morrar il-
sket och den främste av dem höjer 
sitt svärd. Han säger: Ge oss alla era 
saker så får ni leva!

Anna: Aldrig! Jag anfaller rövaren!

Anna har Manöver sju. Hon slår ett 
med tärningen. Ett är alltid lyckat.

Sagoberättaren: Du hugger en av 
rövarna. Han faller omkull och blir 
liggande på marken. En av de an-
dra rövarna hugger mot er. En mot 
Björns spelfigur och en mot Annas. 
Den som hugger mot Björn behöver 

fem för att träffa och slår... fyra. Den 
som hugger mot Annas spelfigur be-
höver slå fyra för att träffa, och slår... 
två. Träff!

Även om rövaren träffade Annas 
spelfigur kan hon försöka parera, 
ducka eller hoppa undan.

Anna: Jag försöker parera med mitt 
svärd.

Återigen används Manöver.  Anna 
har Manöver sju. Hon slår fyra och 
lyckas undvika rövarens hugg. Hade 
hon misslyckats, hade hon förlorat 
ett liv. Alla har fem liv från början. 
Då hade hon haft fyra liv kvar. Om 
liven tar slut, har Annas spelfigur 
svimmat och kan inte längre vara 
med i sagan. Spelfiguren kan dock 
i så fall vara med i nästa saga som 
de spelar. Då med fem hjärtan 
igen.

Ifall Annas spelfigur blir träffad, 
men har någon rustning, så stryker 
Anna en rustningspoäng (sköld) 
först. När rustningspoängen är slut, 
måste hon börja stryka liv (hjärtan).

Här lämnar vi Anna och Björn. Nu 
tror jag att du förstår ungefär hur det 
går till att spela Äventyr. Det är dags 
för dig och dina vänner att spela en 
saga. Lycka till!
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Ordlista

Bifigur - alla figurer som inte spelas 
av en spelare. Dessa sköter Sagobe-
rättaren.

Egenskap - I Äventyr finns det fyra 
egenskaper (Manöver, Kunskap, 
Trolldom och Upptäcka). Dessa 
egenskaper används när din spel-
figur försöker göra något särskilt i 
spelet. Se även Tärningskast.

Saga - En kort episod, ett äventyr 
eller uppdrag, kallas saga. En saga 
tar vanligen mellan 20 och 60 mi-
nuter att spela.

Sagoberättaren - Den person som 
leder spelet kallas sagoberättaren. 
Ibland är alla deltagare sagoberättare 
samtidigt eller turas om.

Spelare - De som deltar i spelet med 
varsin spelfigur.

Spelfigur - Den hjälte du spelar i 
Äventyr kallas spelfigur.

Tärningskast - När din spelfigur 
försöker göra vissa saker i spelet 
krävs att du slår med en tärning för 
att se om du lyckas. Du måste slå 
lika med eller lägre än värdet i din 
egenskap för att lyckas.

Frivillig regel
Vill ni ha en mer spännande saga, 
kan ni bestämma att ni bara har 
25 poäng att fördela på de fyra 
egenskaperna istället för att välja 
hur många poäng ni vill. 

Pengar i Äventyr
Det finns några olika sorters mynt 
i Äventyr: 

• Koppar

• Silver  (är värd 100 koppar)

• Guld (är värd 100 silver)

ÄVENTYR:
MONSTER
UTE 201110
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Art Specialegenskap
Människa -
Dvärg Inga magiska vapen får göra skada direkt på liv, utan 

måste först stryka rustningspoäng.
Alv Immuna mot gift och sjukdomar.
Älva Kan hela någon annans hjärtan en gång per saga.
Troll Ger två liv (hjärtan) i skada vid strid med fiender.
Vätte Kan se i mörker (behöver inte slå tärningen för att upp-

täcka något i mörker).
Tomte Kan göra sig osynlig genom att vrida på luvan (behöver 

inte slå tärningen för att smyga).
Orch Behöver inte slå tärningen för att gömma sig på natten.  
Minotaur Urstark. Behöver inte slå tärningen för att lyfta tunga 

saker (som går att bära, Sagoberättaren bestämmer).
Jätte Har tio hjärtan istället för fem. (Är dock jättestor, jät-

ten ryms inte inomhus i människornas städer).

3. Arter
Det finns en mängd arter du kan vara i spelet. En del 
arter har vissa specialegenskaper som kan vara bra i 
spelet. Här följer några olika arter. Hittar du inte 
det du söker här, kan du hitta på en egen. Kom 
överens med de andra spelarna om artens special-
egenskaper innan ni börjar spela.

Vill du veta mer om dessa arter och hitta en mängd andra? Håll utkik på Även-
tyrs blogg!
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4. Sysslor
Det finns många olika sysslor. Din spelfigur kan vara en häxa, 
prinsessa, riddare eller något annat. Hittar du inte den syssla 
du vill att din spelfigur ska ha i listan nedan, kan du hitta på 
en egen syssla. Kom då överens innan ni börjar spela om vilka 
specialförmågor som sysslan har.

Syssla Specialegenskap
Häxa/trollkarl Får börja varje saga med två förtrollningar. Får slå två 

tärningar vid alla Förtrollningsslag och får välja den tär-
ning som visar bäst.

Prinsessa/prins Får slå två tärningar vid alla Kunskapsslag och får välja 
den tärning som visar bäst.

Riddare Ger ett extra liv i skada till fiender vid strid.
Köpman Betalar bara hälften av vad ett föremål kostar i prislistan 

(se kapitlet Utrustning & vapen).
Tjuv Behöver aldrig slå tärning för att smyga. Får slå två tär-

ningar för att söka något och välja den tärning som visar 
bäst.

Äventyrare Får dra ett extra belöningskort i slutet av varje saga.
Krigare Kan använda två vapen samtidigt och ger då ett extra liv 

i skada vid strid mot en fiende.
Hjälte/hjältinna Får slå två tärningar vid alla Manöverslag och får välja 

den tärning som visar bäst.
Präst/prästinna Får slå två tärningar vid alla Förtrollningsslag och får 

välja den tärning som visar bäst.

Vill du veta mer om dessa sysslor och hitta en mängd andra? Håll utkik på 
Äventyrs blogg!
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Hjälm (15 silver)

En hjälm ger din spelfigur en rust-
ningspoäng per saga.

Karta (20 silver)

Med hjälp av kar-
tan går din spelfi-
gur aldrig vilse.

Lans (20 silver)

Med lansen får du slå två tärningar 
i strid mot drakar och välja den tär-
ning som visar bäst.

Lykta (10 silver)

Med lyktans hjälp 
kan du se i mörker.

Dolk (5 silver)

Med dolken kan din 
spelfigur ge ett extra 
liv (hjärta) i skada vid 
strid mot fiender.

Dyrkar (5 silver)

Med dyrkarna kan 
din spelfigur öppna 
låsta dörrar genom-
att slå med tärning-
arna (Manöver).

Flöjt (5 silver)

Om din spelfigur har en flöjt behö-
ver du inte betala om du ska äta på 
ett värdshus (din spelfigur uppträ-
der istället).

Harnesk (20 silver)

Ett harnersk ger 
din spelfigur två 
rustningspoäng 
per saga.

5. Utrustning & vapen
När ni ska spela en saga vill ni säkert ha utrustning och vapen till era spelfigu-
rer. Det går självklart att hitta på egen utrustning om ni tycker att något saknas. 
Alla föremål går att köpa i en handelsbod, förutom magiska ting.
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bort spöken och onda andar utan 
att din spelfigur behöver strida med 
dem.

Nyckel (10 silver)

Med denna nyckel kan din 
spelfigur öppna låsta dörrar 
utan att slå med tärningarna.

Pilbåge (20 silver)

Med pilbågen behöver 
din spelfigur inte gå 
hungrig i vildmarken. 
Pilbågen ger ett extra 
poäng i skada på rust-
ningar,

Påk (5 silver)

En stor klubba som ger ett extra liv 
(hjärta) i skada till fiender i strid.

Rep (15 silver)

Med repet kan din 
spelfigur klättra (till 
exempel över murar) 
utan att slå med tär-
ningarna.

Magisk bok

Den magiska bo-
ken gör att du all-
tid får en förtroll-
ning i början av 
varje saga. 

Magisk dryck

Trolldrycken läker upp till 
fem liv (hjärtan). Kan an-
vändas en gång.

Magisk mantel

Med den magiska man-
teln lyckas din spelfigur 
alltid gömma sig och be-
höver aldrig slå ett tär-
ningsslag för detta.

Magiska stövlar

Med magiska stöv-
lar kan din spelfigur 
smyga ljudlöst och 
behöver aldrig slå ett 
tärningsslag för detta. 

Magiskt vaxljus

Det magiska vaxljuset skrämmer 
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Svärd (25 silver)

Svärdet ger dina fiender ett extra liv 
i skada vid strid.

Svärd, magiskt 

Det magiska svärdet gör att din spel-
figur får slå två tärningar vid varje 
strid och välja den tärning som visar 
det bästa resultatet. Dessutom fung-
erar inte fiendens rustning mot det 
magiska svärdet, så vid strid stryker 
fienden direkt liv (hjärtan) istället 
för rustningspoäng.

Trollspö

Med trollspöet får din 
spelfigur dels en förtroll-
ning inför varje saga, och 
dels får din spelfigur slå 
två tärningar (och välja 
den som visar bäst) vid 
användande av Trolldom.

Ring

En ring av magiskt guld gör 
att din spelfigur kan bli osyn-

lig. Du behöver då inte slå tärningen 
för att gömma dig eller smyga.

Ryggsäck

Med den magiska 
ryggsäcken kan din 

spelfigur bära hur 
mycket som helst.

Sköld (15 silver)

En sköld ger din spelfi-
gur en extra rustnings-
poäng.

Sköld, magisk

En magisk sköld ger din 
spelfigur två extra rust-
ningspoäng.

Spjut (10 silver)

Spjutet besegrar automatiskt björ-
nar och andra vilda djur.
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6. Vänner & fiender
I de sagor ni spelar kommer ni att stöta på en del andra personer, både vänner 
och fiender. Här hittar ni en del personer ni kan använda ibörjan. När ni an-
vänt dessa kan ni hitta på egna. Oftast gör Sagoberättaren detta, men om alla 
är med på det kan ni turas om att hitta på vänner och fiender och ge dem olika 
förmågor (om de ska ha några).

Asion den gamle

Manöver: 4
Kunskap: 8
Trolldom: 3
Upptäcka: 6
Liv: 1
Rustning: 0

Hos Asion den gamle kan din spel-
figur hela sina skador om du har 
mynt att betala med. 

Björn Baneman

Manöver: 8
Kunskap: 5
Trolldom: 2
Upptäcka: 4
Liv: 4
Rustning: 3

Björn Baneman är en skurk som 
inte skyr några medel för att få sin 
vilja fram.

Cidrik Köpman

Manöver: 3
Kunskap: 7
Trolldom: 2
Upptäcka: 7
Liv: 1
Rustning: 0

Cidrik Köpman kan sälja dig ut-
rustning. Han har en handelsbod 
i staden. Han har inga vapen eller 
magiska föremål.

Dag Sköldhugge

Manöver: 6
Kunskap: 3
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv: 3
Rustning: 2

Dag är ett hyrsvärd som följer med 
på dina äventyr om du har silver att 
betala honom med. Han säljer sina 
tjänster för 10 silver per strid.
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Erik den förskräcklige

Manöver: 3
Kunskap: 5
Trolldom: 7
Upptäcka: 7
Liv: 3
Rustning: 0

Erik den förskräcklige är en ond 
trollkarl som vill ta över världen. 
Han har en armé av skelettkrigare. 

Fasa

Manöver: 8
Kunskap: 7
Trolldom: 6
Upptäcka: 8
Liv: 10
Rustning: 5

Specialegenskap: Fasa kan spruta 
drakeld. Drakeld förstör omedelbart 
alla rustningar (de ger alltså inget 
skydd), undantaget magiska sköldar 
som inte kan förstöras av drakeld.

Specialegenskap: Det går inte att 
smyga sig på en drake. Drakens hör-
sel, syn och luktsinne är för skarpt 
så hon hör minsta lilla andetag och 
känner minsta doft.

Fasa är en fruktansvärd drake som 
bor i en grotta. I grottan har Fasa 
en stor skatt på flera tusen gudlmynt 
och juveler.

Galf Halvman

Manöver: 2
Kunskap: 7
Trolldom: 2
Upptäcka: 3
Liv: 1
Rustning: 0

Galf är en kortväxt, tjurig gammal 
gubbe som ofta sitter och hänger på 
ett värdshus. Han är den man ska 
fråga om saker som händer i landet.
Hanna Bergsman

Manöver: 4
Kunskap: 4
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv: 3
Rustning: 1

Hanna är en barbar och krigare som 
bor uppe i bergen. Hon är snäll och 
vänlig och kan visa vandrare en sä-
ker väg om hon får betalt, 10 silver.

Joran Smed

Manöver: 4
Kunskap: 3
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv: 1
Rustning: 0

Smeden kan tillverka ett svärd åt din 
spelfigur om du betalar honom 25 
silver.
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Miikorin

Manöver: 7
Kunskap: 6
Trolldom: 3
Upptäcka: 6
Liv: 3
Rustning: 1

Miikorin är en jägare som känner 
markerna väl. Han bor i skogen och  
hjälper dem i nöd. 

Olaf Värd

Manöver: 3
Kunskap: 3
Trolldom: 1
Upptäcka: 5
Liv: 1
Rustning: 0

Olaf har ett värdshus där man får äta 
ett mål mat för 5 silver eller kan hyra 
ett rum över natten för 10 silver.

Skelettkrigare
Manöver: 3
Kunskap: 1
Trolldom: 1
Upptäcka: 1
Liv: 1
Rustning: 1

Skelettkrigare är odöda varelser, 
väckta till liv av ondskefulla troll-
karlar för att kriga för dem.

Väs Vättekung

Manöver: 5
Kunskap: 3
Trolldom: 3
Upptäcka: 5
Liv: 3
Rustning: 2

Vättekungen är en gammal, skäggig 
vätte som gärna fångar in dem som 
reser genom bergen för att låsa in 
dem i sina fånghålor i underjorden.

Rosa Bonde
Manöver: 6
Kunskap: 5
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv: 3
Rustning: 2

Rosa Bonde är sheriff i området.
Hon vill ha lag och ordning i sin 
stad!

Vättekrigare
Manöver: 3
Kunskap: 2
Trolldom: 1
Upptäcka: 5
Liv: 1
Rustning: 1

Vättekrigarna håller vakt i bergen 
och plundrar förbipasserande. Ib-
land tar de resenräer till fånga och 
för dem till sin kung, Väs.



20

7. Förtrollningar
I Äventyr kan din spelfigur vara häxa eller trollkarl och använda förtrollningar. 
Din spelfigur kan också använda förtrollningar med hjälp av olika magiska 
föremål (se utrustning). I detta kapitel hittar du förtrollningskort som ni kan 
använda då ni spelar.

Förstena Hela Osynlig

Flyga Eldklot Eld

Vatten Jord Luft

Förstenar en fiende vid ett 
tillfälle. Försteningen kan 
endast upphävas med Bryta 
förtrollning.

Förstena fungerar inte mot 
troll.

Läker alla skador på din 
spelfigur eller en vän vid ett 
tillfälle. 

Din spelfigur kan göra sig 
osynlig med detta kort. Så 
länge dni spelfigur är osyn-
lig behöver du inte slå någon 
tärning för att smyga eller 
gömma sig.
Osynlig fungerar inte mot 
drakar!

Med det här kortet kan din 
spelfigur flyga genom att 
rida på vinden. Det går till 
ett mål på kartan.

Eldklotet besegrar automa-
tiskt en fiende (undantaget 
drakar och Vatten). 

En eldelementar strider för 
din spelfigur i en strid (Ma-
növer 8, Rustning 0, Liv 3). 
En eldelementar ger alltid 
två liv (hjärtan) i skada vid 
strid.
En eldelementar kan aldrig 
besegra en drake.

En vattenelementar strider 
för din spelfigur i en strid 
(Manöver 5, Rustning 0, 
Liv 5). En vattenelementar 
besegrar automatiskt eldele-
mentarer.

En jordelementar strider för 
din spelfigur i en strid (Ma-
növer 4, Rustning 5, Liv 5).

En luftelementar strider för 
din spelfigur i en strid (Ma-
növer 8, Rustning 0, Liv 3). 
Luftelementaren kan också 
bära din spelfigur från en 
plats till en annan på kar-
tan.
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Bryta förtrollning Andas vatten Förhäxa

Förvandla Alkemi Sanning

Dölja Finna Mörker

Upphäver en förtrollning, 
vilken som helst, som precis 
har spelats ut.

Med denna förtrollning kan 
din spelfigur andas vatten i 
en saga. 

Denna förtrollning gör att 
den som blir utsatt för den 
måste slå två tärningar vid 
varje tärningskast och välja 
den som visar sämst.

Din spelfigur kan förvandla 
sig själv eller någon annan 
till ett valfritt djur. För-
vandla upphör då spelfigu-
ren själv vill det.

Gör alla saker spelfiguren rör 
vid under en saga till guld. 

Förhindrar en bifigur att 
ljuga för spelfiguren. Spelas 
detta kort måste bifiguren 
svara sanningsenligt på alla 
frågor spelfiguren ställer.

Döljer en person eller ett 
föremål så att ingen annan 
kan hitta det. Dölja upphör 
då spelfiguren själv vill det.

Kan användas för att hitta 
saker eller personer som 
gömts med hjälp av Dölja.

Gör att allt ljus försvinner 
och det blir alldeles beck-
svart. Endast de med en 
specialförmåga som gör att 
de kan se i mörker får göra 
handlingar som vanligt. Öv-
riga slår två tärningar och 
väljer den som visar sämst.
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Ljus Hela Mörkersyn

Portal Betvinga Skydd

Stopp Glömska Tur

Upphäver effekten av för-
trollningen Mörker.

Helar alla förlorade liv för 
alla spelfigurer i sagan vid 
ett tillfälle.

Med denna förtrollning kan 
din spelfigur se utmärkt i 
mörker.

En magisk potral som kan 
föra spelfigurerna till vilken 
plats som helst på kartan.

Denna förtrollning gör att 
en bifigur fogar sig efter din 
spelfigurs vilja i spelet. Din 
spelfigur kan förmå bifigu-
ren att utföra vilken hand-
ling som helst så länge ingen 
blir skadad av det.

Under en strid förlorar din 
spelfigur inget liv (hjärta) 
med hjälp av den här för-
trollningen. Måste spelas 
innan striden.

Med den här förtrollningen 
kan spelfiguren hindra en 
fiende från att göra en hand-
ling. Bifiguren får då ”stå 
över” till nästa gång.

Glömska gör att en bifigur 
glömmer något som spelfigu-
ren väljer. 

Detta kort använder du 
innan en saga. Under hela 
den efterföljande sagan drar 
du ifrån ett på tärningen. 
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Göra helt Läsa tankar Spökkropp

Snabbhet Fördriva Liten

Stor Förtrolla ting Växa

Lagar ett trasigt föremål. Du kan läsa en persons tan-
kar vid ett tillfälle med detta 
kort.

Din spelfigur kan gå genom 
väggar, ingen kan anfalla 
din spelfigur, men din spel-
figur kan inte anfalla någon 
heller, inte bära eller ta på 
något. Fungerar  så länge du 
vill det, eller tills spelfiguren 
somnar/svimmar.

Din spelfigur får göra två sa-
ker istället för en efter att det 
här koret spelats ut. Fung-
erar endast en gång.

Fördriv spöken och onda 
andar automatiskt utan att 
behöva strida.

Din spelfigur kan med detta 
kort göra sig liten som en 
mus. Fungerar tills du vill 
att spelfiguren ska bli stor 
igen.

Din spelfigur kan med detta 
kort göra sig stor som en jät-
te. Fungerar tills du vill att 
spelfiguren ska bli liten igen.

Förtrollar en rustning så att 
den ger en extra rustnings-
poäng, ett vapen så det ger 
en extra skadepoäng eller ett 
föremål så att det ger tur (slå 
två tärningar, välj den som 
visar bäst). Föremålet är för-
trollat tills det förstörs.

Gör att ett eller flera frön 
omedelbart växer till sin ful-
la storlek som en växt (blom-
ma, buske, träd, gröda).
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8. Belöningskort
När ni spelat färdigt en saga, är det dags för belöningen. Har ni klarat uppdra-
get, det vill säga nått målet med sagan, får ni dra var sitt beklöningskort. Det 
står på belöningskorten på vilket sätt de kan användas.

Guldsäck Ädelstenar Magiskt föremål

Förtrollning Silver Skatt

Önskning Specialförmåga

Säck med 50 guld. Ädelstenar som är värda 
100 guld.

Välj ett magiskt föremål från 
kapitlet Utrustning.

Välj en förtrollning från ka-
pitlet Förtrollningar.

100 silver 25 guld
75 silver
100 koppar
Ädelstenar värda 30 guld

Spelfiguren får ett slott. I slot-
tet är spelfiguren alltid säker 
och kan läka alla sina liv.

En magisk lampa som vid 
ett tillfälle under ett även-
tyr kan ta spelfiguren ur en 
knipa till en annan plats.

Du får välja en till special-
förmåga åt din spelfigur. Se 
kapitlen Sysslor och Arter.

Slott
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Guldsäck Guldsäck Guldsäckar

Silver Silver Silver

Silver Kristallskalle Silver

Säck med 3o guld. Säck med 40 guld. Säckar med totalt 100 guld.

100 silver. 100 silver. 100 silver.

200 silver. Värd 200 guld. 200 silver.
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9. Sagoberättaren
Sagoberättaren är den som tillsammans med de andra spelarna skapar en saga. 
Skillnaden mellan en spelare och en sagoberättare är att sagoberättaren är den 
som sätter upp målet med sagan, hittar på fiender och händelser.
Här får du några tips på hur du är med och skapar en riktigt rolig saga.

* Läs noga igenom reglerna, eller ta 
hjälp av en vuxen.

* Läs noga igenom sagan ni ska spe-
la. Ibland kan det vara bra att göra 
någon anteckning eller ordna ko-
pior på kartor eller liknande innan 
ni börjar.

* Se till att ni har tillgång till pap-
per, pennor och tärningar 
(minst en tiosidig).

* Se till att alla 
spelare har fått ett 
spelkort där de 
skrvit ned vilken 
spelfigur de är i 
sagan.

* Berätta för 
spelarna var 
deras spelfi-
gurer befin-

ner sig, vad som händer runtomkring 
dem. Det är du som sagoberättare 
som avgör vad de ser och hör.

* När du låtsas vara någon av bifi-
gurerna i sagan, hjälper det att spela 
lite teater. Förställ rösten, prata på 
olika sätt för olika personer. Det ger 
spelarna en bättre spelupplevelse.

* Fuska! Om det är någon regel 
ni inte gillar, bryt mot den! I 

Äventyr är det helt okej 
med fusk, så länge alla är 
med på det och det gör 

spelet roligare.

* Om det blir 
diskussion under 

spelet om något, 
är det alltid sa-

goberättaren 
som har sista 
ordet och 

bestämmer.
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10. Saga
Du kommer tids nog att hitta på egna sagor som ni kan spela. För att ni snabbt 
ska komma igång hittar du en färdig saga ni kan börja med.

Jakten på Prins Adam

Plats: Slottet, Trollskogen.

Mål: Hitta och befria 
prins Adam.

Fiender: Erik den för-
skräcklige, 10 skelett-

krigare.

Belöning: 1 belönings-
kort var.

Handling: Kungen 
kommer och ber spel-
figurerna befria prins 

Adam som kidnappats av 
Erik den förskräcklige.  Kungen vet 
inte vart Erik har tagit Adam. Om 
spelfigurerna behöver hjälp, kan han 
tipsa dem att prata med Galf Halv-
man som brukar veta saker.

Spelfigurerna kan fråga sig för i slot-
tet. De kan tex fråga Galf Halvman 
på något värdshus. Han vill inte be-
rätta något, om han inte blir över-
talad (Kunskap). Han kan berätta 
att Erik den förskräcklige brukar 
hålla till i Trollskogen där han har 
en gammal borg. Säkert har han 

tagit prins Adam dit. Men han re-
kommenderar inte att spelfigurerna 
far dit. Erik den förskräcklige är en 
hemskt förskräcklig fiende.

Spelfigurerna bör ha med sig saker 
så de klarar sig i vildmarken. Om de 
vill ha med något kan de köpa det 
i en handelsbod. Se Utrustning och 
vapen.

I skogen får de söka efter spår (Upp-
täcka) av Erik och hans skelettkri-
gare. När de hittar borgen vaktas 
ingången av två skelett som inte vill 
släppa förbi spelfigurerna. De måste 
strida (Manöver) eller komma på en 
annan lösning.

Inne i borgen måste spelfigurerna 
söka prins Adam (Upptäcka). Han 
finns i en fånghåla i källaren. Han är 
fängslad och celldörren är låst. Dör-
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ren måste dyrkas upp (Manöver). 
Sedan måste fångkedjorna dyrkas 
upp eller huggas sönder (Manöver).

Om någon söker (Upptäcka) i bor-
gens källare och lyckas hittar de in-
gången till Erik den förskräckliges 
hemliga skattkammare. Där finns 
tusentals guldmynt. Ingången till 
skattkammaren är dock förtrollad. 
För att öppna den hemliga dörren 
måste spelfiguren använda Troll-
dom. Det finns också chans att de 
kan hitta något magiskt föremål i 
skattkammaren (Upptäcka).

Innan de hunnit fly från borgen blir 
de överfallna av Erik den Förskräck-

lige som har två Förtrollningar att 
tillgå. Dessa kan han använda mot 
spelfigurerna: Eld och Mörker. Om 
spelfigurerna har egna förtrollning-
ar får de använda dem. Erik är arg 
och försöker tvinga spelfigurerna att 
lämna tillbaka Adam. Erik har med 
sig tre skelettkrigare som slåss mot 
spelfigurerna (Manöver).

När de är på väg från borgen med 
prins Adam blir de jagade av fem 
skelettkrigare. De kan försöka fly 
(Manöver), strida (Manöver) eller 
lura bort dem (Kunskap).

Tillbaka på slottet följer de prins 
Adam till kungen och får sin belö-
ning.

Er ik 
den Förskräckliges skatt.
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11. Kartor & hjälpmedel

Stora öknen

Klippiga bergen

Djupa skogen

Förhäxade bergen

Slottet

Kvarnby

Skogsby

Stora slätten

Åkermark

ÅkermarkSmed

Kullarna

F
loden

Vattenfall
Färjstället

Trollskogen

Träsket

Staden Till fots Med häst

Landet
Resnyckel per dygn
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Potatis

Åkermark

Harrbäcken

Mot slottet

Mot st
aden

Lador

Byn
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Kopiera gärna spelkorten, eller hämta hem spelkott som du kan skriva ut 
från: http://aventyrrollspel.blogspot.com/
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”Draken blåser ut en lång eldkvast mot dig. Du höjer din magiska sköld för 
att skydda dig mot den farliga drakelden. Hettan är olidlig. Draken vrå-
lar, då du i skydd av skölden sakta närmar dig den med svärdet i handen. 
Bakom draken ser du drakguldet glänsa.

Dina vänner till undsättning. De har inga magiska sköldar, så därför får du 
gå först, men du känner dig trygg när du vet att de är med dig. Tillsammans 
kan ni uträtta stordåd. Tillsammans kan ni vara ... hjältar!”

Äventyr är ett spännande rollspel för 2 eller fler spelare från 7 år och 
uppåt. I detta häfte hittar du regler och stöd för att spela, men du behö-
ver också minst en tiosidig tärning (finns att köpa i en välsorterad spel-
butik), papper och penna. Sedan är det bara att sätta igång!

Äventyr stimulerar fantasin och tränar spelarna att samarbeta. Tillsam-
mans skapar de i spelet sagor där de själva är hjältarna.


