LEHTO SPEL & MEDIA PRESENTERAR

SPÄNNING OCH ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN

GE BORT EN HEL HOBBY I JULKLAPP

SAGOSPELET SKRÄCK

- FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA
Spelet tar avstamp i samma tradition som den
klassiska skräcken från Dracula och Frankenstein,
men riktat mot en yngre publik från 7 år och uppåt.
Med samma spelsystem som i våra andra spel känner spelarna igen sig, och även nya spelare kommer
ha lätt att orientera sig i materialet.

Barn och vuxna
“GULD. Jag är mållös; det här är
en fantastisk produkt.”
– Kristoffer Hermansson Huhta

“Sagospelet Skräck är ett för
vånansvärt moget spel för unga,
som får chansen att fundera på
hur de själva ser på sin omgiv
ning och hur den utvecklas och
förändras. Reglerna är enkla att
lära sig och allting presenteras på
ett tydligt och pedagogiskt sätt.”
– Magnus Seter, rollspelskonstruktör

Sagospelet Skräck fungerar även som
portalfantasy och bygger ihop vår
värld med världen från Sagospelet
Äventyr, Masona.

399:-

KÖP ÄVEN:

249:-

99:-

NAGRILJÄRERNA

- LÄSKIGT OCH GRIPANDE
”Vid sidan om dem hängde något och dinglade.
Det liknade en samling förvuxna svarta naglar eller
krökta knivblad. Han knep ihop ögonen, kände hjärtat slå hårdare. Det var en av dem.”

229:-

Gabriel ska precis fylla sexton. Livet är händelselöst
och kretsar kring bilar och träning. När punkaren Lo
övertalar honom att gå med i en rollspelsgrupp öppnar sig en värld av äventyr, mysterier och magi. Men
när rollspelets monster letar sig in i vardagen börjar
gränsen mellan spel och verklighet lösas upp.

Unga vuxna

En roman om rollspel, rädsla och skör vänskap, som
rör sig i gränslandet mellan skräck och urban fantasy.

KAPTEN BRENT
- ETT NEBULÖST ÄVENTYR

Kapten Brents sista uppdrag med rymdkulan Pequod III tar en oväntad
vändning när han läser meddelandet från hemmabasen på planeten
Proxima-Proxima.
Ett meddelande som kan förändra allt, för både honom och
kommande generationer …

Ungdom

Kapten Brent – Stjärnfarare: Tidstunneln, är en fristående
och nyskriven fortsättning på Universums öde.

179:-

ÄVENTYR OCH
ENSAMHETEN
Äventyr är en liten robot. Den har en kompis som heter
Jennifer, som lär den att plocka upp stenar och samla prover. En dag säger Jennifer att det är dags för Äventyr att lämna
jorden. Det låter otäckt, och roboten undrar om Jennifer
kommer att följa med.
Men det är bara Äventyr som lastas in i rymdraketen. Den
skickas iväg mot en underligt röd planet. Vad kan en ensam
liten robot hitta där?
Äventyr och ensamheten är en varm barnbok om samhörighet och vänskap. Camilla Linde har skrivit och
Richard Svensson illustrerat.

179:3-6 år
Finns på Storytel!

SAGOFALLEN

- ETT SPÄNNANDE ROLLSPEL
I detta sagospel, som bygger på Hanna Blixts
fantasirika fantasyserie för barn, är det du och
dina vänner som är hjältarna. Har ni det som krävs
för att rädda världen undan Styx ondska?
Sagofallen – ett spännande sagospel är baserat på
reglerna från det prisbelönta Sagospelet Äventyr.

6-9 år

Denna bok fungerar både som
regelbok och uppslagsverk för den
som vill veta mer om Sagofallen.

DE FÖRDÖMDA

249:-

- SKRÄCK I VILDA VÄSTERN
De fordömda är ett rollspel för ruffiga västernäventyr där
det övernaturliga är mer än bara sagor och sägner.

16+

Spelet lämpar sig för omkring 4-6 deltagare från 16 år. En av
dessa är spelledare, hanterar spelvärlden och fungerar som
domare. Övriga deltagare har var sin rollperson. De är spelets
huvudpersoner, dömda att vart de än beger sig
ställas inför olika slags prövningar. Rollpersonerna är inte nödvändigtvis hjältar
eller vänner men de måste samarbeta
för att överleva.

179:-

SAGOSPELET ÄVENTYR
- FÖLJ MED TILL SAGANS LAND
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Sagospelet Äventyr är saga, rollspel, lek och pyssel på
samma gång. Under spelet skapar ni en berättelse i den
magiska världen Masona där ni upplever fantastiska äventyr.
Berätta en saga tillsammans och låt spelarna lösa problem,
övervinna hinder och få belöningar i slutet av sagan. Kombinera spelet med pyssel, lekar och aktiviteter för de yngsta,
allt i samma värld. Rid på drakar, besök undervattensstäder,
rädda prinsar från farliga monster och bli hjältar!

399:KÖP ÄVEN:

Ett spel för dig
och din familj!

339:149:-

229:-

Mjukdjur!

BOKPAKET
- UNGDOM

George Johanssons klassiker Universums öde,
del 1-4, samt Kapten Brent, som är den helt
nyskrivna och fristående fortsättningen på serien,
här i ett paketpris för dig som vill köpa alla delar i
serien på en gång.

695:Ord. 895:-

Ungdom

Serien har fokus på humanism och klimat. Trots den
dystopiska bild som målas upp skiner tron på män
niskan igenom. Kan människan undvika att utplåna
sig själv ur Universums öde?

BOKPAKET

- VÄRLDSBÖCKER
För dig som vill ha mer till Sagospelet Äventyr!

552:-

Ord. 1105:-

De fem första världsböckerna till Sagospelet Äventyrs tredje utgåva, samlade i paket till oslagbart pris!

6-9 år

Flera hundra sidor med fakta om världen, monster
och varelser, underliga platser, äventyrsförslag och
mycket mer!

275:-

165:-

165:-

179:-

179:-

79:-

Finns på Storytel!

ÖVRIGT SORTIMENT
Klassiska gjutformar
från Prince August
130:-/st

Serier från Ades Media!

399:-

399:-

399:-

399:-

399:-

399:-

Du gör din order hos
Lehtospelochmedia.se

Du vet väl om att vi har
mängder med gratis
resurser att ladda hem från
hemsidan? Surfa in på
sagospelet.com/ och kika
under kategorin Våra spel där hittar du material
till alla våra spel!

RABATTKOD

Värde: 15 % på hela sortimentet
Ange Julafton22 när du lägger din
order.
Koden är giltig till 2022-12-24
Koden endast giltig hos:
https://sagospelet.com/butik/

RABATTKOD

Värde: 15 % på hela sortimentet
Ange Vår23 när du lägger din
order.
Giltig 2023-01-01 till 2023-02--28
Koden endast giltig hos:
https://sagospelet.com/butik/
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