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Förord

Till att börja med, du behöver Äventyr för att 
kunna använda Monster för att spela med. 

Med Monster hoppas vi att ni ska hitta ett antal 
spännande möten att använda i era sagor. Vi har 
försökt välja ut de mest spännande monstren, och 
tillsammans har vi enats om ett antal som vi tror 
kan vara användbara.

Arbetet med Monster har varit mycket roligt och 
stimulerande även om allt tar mycket längre tid 
än man tror ... men bättre sent än aldrig.

Mycket nöje!

Umeå 201212
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1. Monster
Det här häftet är fyllt av monster, allt från små, små demoner till enorma dra-
kar. Tanken är att ni ska kunna använda dem då ni spelar Äventyr. Här finner 
ni också lite intressanta fakta om olika monsters hemvist, en monstersaga och ett 
spelkort som hjälper dig hitta på egna monster!

Monstren i det här häftet beskrivs 
alla efter samma mall.

Bild: En teckning av hur monstret 
ser ut. Bilden har även en del spel-
teknisk inverkan. Har monstret på 
bilden vingar så kan det flyga i spe-
let.

Egenskaper: Hur duktiga varelser-
na är.

Skatter: Hur många gånger får spe-
larna slå på skattabellen efter att de 
besegrat monstret?

Specialförmågor: Vad kan monst-
ren göra?

Beskrivning: Lite matnyttig infor-
mation om monstret som du kan 
använda dig av i spelet.

Du kan använda samma mall om 
du vill skapa egna monster till spe-
let. Du får gärna skicka in dina 
egna monster till Äventyr på 
mail: daniel@sagospeletaventyr.nu 
så kanske de kommer med på 
bloggen eller i nästa Monsterhäfte.

Längst bak i detta häfte hittar du två 
monsterformulär som du kan skapa 
dina egna monster på. Dessa får du 
kopiera. Behöver du fler formulär 
finns det utskrivbara på hemsidan.

1. Vad det är för typ av monster.
2. Monstrets egenskaper
3. Rustning och liv.
4. Vilka specialförmågor har
monstret?
5. Hur många skatter har monstret?

1.

2.

3.

4. 5.
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Asbest
Asbesten är alla drakars fruktade fiende. Trots att den är så liten, har drakarna 
ofta ingen chans mot den. Asbesten står nämligen emot drakeld utan några pro-
blem. Asbestarna är dock sällsynta och lever ensamma bland bergen. Det är inte 
många som sett en levande asbest.

Manöver: 8 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 8
Liv: 10  Rustning: 8
Skatter: 2

Specialförmåga: Drakfiende: Kan 
inte besegras eller skadas av eld eller 
drakeld.
Ljudlös: Mästare på att smyga. Inte 
ens drakars skarpa hörsel kan upp-
fatta en smygande asbest.

Svansslägga: Asbesten kan använda  
svansen i strid. Taggarna på svansen 
går rätt igenom drakskinn och drak-
rustningar. En attack med svansen 
ger 2 hjärtan i skada.

Asbesten är, trots sin storlek på blott 
6 - 7 meter, ändå en fruktad fiende för 
drakar - i synnerhet Bergsdrakarna. 
Asbesten har fått sitt namn för att den 
föredrar att äta as (döda djur) framför 
att själv jaga rätt på dem. Det är bara 
för att den är lat. Den är egentligen en 
utmärkt jägare.
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BergsdrakeBergsdrake
Den största och farligaste av drakar. Det är bergsdraken som gett alla drakar 
rykte om att samla skatter. Bergsdraken älskar nämligen allt som glänser. Och 
det den vill ha, det tar den. Bergsdrakar är inte särskilt smarta, men de är 
enormt stora och kan blåsa drakeld som förkolnar det mesta.

Bergsdraken kan bli väldigt stor, upp 
till 40 meter lång från svans till nos. 

Det är mycket vanligt att bergsdra-
ken ger sig av från sin grotta för att 
plundra byar och slott i närheten på 
guld och skatter. Skatten vaktar dra-
ken sedan mot alla inkräktare.

Manöver: 8 Kunskap: 8
Trolldom: 8 Upptäcka: 8
Liv: 10  Rustning: 8
Skatter: 10

Specialförmåga: Drakeld: Förstör 
omedelbart alla rustningar, skydd 
och sköldar (undantaget magiska).
Skarpa sinnen: Det går inte att smyga 
sig på en drake, inte med Manöver, 
osynlighet eller annan förtrollning.

Klor och tänder: drakarnas klor och 
tänder gör 2 i skada på rustningar.
Drakmagi: Bergsdraken har 3 för-
trollningar.
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BasiliskBasilisk
Väldiga ormar som trivs bäst i underjorden. De gräver gärna själv sina gångar 
och nästen. Ibland bor de flera stycken tillsammans. Basilisken är fruktansvärt 
snabb, ser ut som en jättelik orm och har giftiga tänder. Den kan med lätthet 
svälja en människa hel.

Manöver: 6 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 6
Liv: 6  Rustning: 2
Skatter: 2

Specialförmåga: Snabbhet: Får göra 
två attacker istället för en varje om-
gång.
Giftig andedräkt: Genom att andas 
på växter eller varelser får dessa två 
hjärtan i skada (Basilisken måste 

dock vidröra offret för att den gif-
tiga andedräkten ska nå fram).
Gifttänder: Basiliskens giftiga tän-
der ger två hjärtan i skada.

Basilisken kan bli väldigt lång, upp 
till femton meter. Trots sin storlek är 
den oerhört snabb.

Basilisken bor helst i hålor i marken. 
Den håller gärna till i underjordiska 
gångar, labyrinter och liknande. En 
del trollkarlar och häxor använder 
också basilisker som väktare.
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Demon
Ingen vet säkert var de kommer ifrån, men de har funnits i världen i många 
tusen år. En del tror att de kommer från en annan dimension, andra att de är 
skapade av en galen magiker.
Klart är att de är fruktade, farliga och fasansfulla.

Manöver: 7 Kunskap: 8
Trolldom: 8 Upptäcka: 7
Liv: 6  Rustning: 0
Skatter: 5

Specialförmåga: Teleportera: De-
moner kan teleportera sig upp till 
100 meter i taget. De behöver slå 
ett tärningskast för att lyckas (Troll-
dom).
Förhäxa: Kan förhäxa andra levande 

varelser, så att de blir till stenstoder. 
För att lyckas slår demonen en tär-
ning och lägger till sitt värde i Troll-
dom. Offret slår också en tärning och 
lägger till Trolldom. Får demonen 
högre blir offret till sten. Förhäxa kan 
brytas av olika Förtrollningar.

Demoner kan se ut nästan hur som 
helst, även som en vanlig människa. 
Också storleken varierar kraftigt. 
Man kan dock känna igen dem på de-
ras otäcka stank, de luktar som svavel, 
samt att ögonen alltid är klart röda.



8

Draködla
Draködlor är populära bland människorna då de är lätta att tämja och goda 
flygare. Människorna använder dem nämligen som riddjur.
Draködlor är oftast blå, även om andra färger förekommer. De är trogna om 
man tar dem innan de kläckts ur sitt ägg. Då ser de ägaren som sin förälder.

Manöver: 6 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 6
Liv: 8  Rustning: 2
Skatter: 0

Specialförmåga: 
Klor och tänder: draködlornas klor 
och tänder gör 2 i skada, och rust-
ningar hjälper inte mot detta (un-
dantaget magiska rustningar).
Trohet: Om draködlans ägare blir 

attackerad, gör den allt den kan för 
att försvara sin ägare.
Svanssnärt: Draködlan kan använda 
svansen i strid och ger då 2 i skada.

Draködlor blir i regel 10 - 12 meter 
långa från svans till nos. Vingspannet 
mäter då ungefär 20 - 24 meter. 
Det finns inte så många draködlor 
kvar i frihet. De flesta lever i fången-
skap hos människorna där de används 
som riddjur. De är mycket populära 
hos kungar.
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JättebläckfiskJättebläckfisk
De är fruktade av sjöfarare. Jättebläckfiskarna lever oftast i havsdjupen, men 
tar sig ibland upp till ytan för att sänka ett skepp. Tack vare sin enorma storlek 
kan de lätt sänka det största fartyg. De gör det egentligen inte för att de är onda, 
utan för att de anser att skeppen inkräktar på deras revir.
Manöver: 8 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 8
Liv: 10  Rustning: 2
Skatter: 5

Specialförmåga: Sugkoppar: bläck-
fiskarmarna är täckta av sugkoppar 
som är svåra att ta sig loss ifrån. Har 
bläckfisken fångat något måste offret 
slå två tärningar och välja den som 
visar sämst för att ta sig loss.

Många armar: Jättebläckfisken kan 
göra fyra attacker samtidigt.
Jättebläckfisken gör ett i skada med 
varje attack.

Jättebläckfiskar är alla sjömäns skräck. 
Det händer nämligen att jättebläck-
fiskarna tar sig upp till ytan för att 
fånga fartyg som de sedan sänker. Be-
sättningen äter de upp och eventuella 
skatter vaktar de girigt, eftersom de vet 
att det kan komma skattletare som de 
också får äta.
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Jättespindel
Jättespindlar lever helst i djupa skogar, men det finns enstaka exemplar som bor 
bland bergen. Jättespindlarna är stora, med upp till tre meter långa ben. Deras 
nät är starkt som rep och väldigt klibbigt. Jättespindlar rör sig väldigt tyst och är 
därför svåra att upptäcka, vilket gör dem till fruktade fiender.

Manöver: 7 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 7
Liv: 10  Rustning: 0
Skatter: 3

Specialförmåga: Spindelnät: Jät-
tespindlarna kan spinna nät som är 
starkt som rep och närapå en halv 
tum tjockt. Nätet är klibbigt och 
fångar på så sätt bytet. Offer som 
fastnar i nätet måste slå två tärning-

ar och välja den sämsta då de försö-
ker ta sig loss.
Giftbett: Giftet i jättespindlarnas 
bett förlamar offret i 1T10 minuter 
men gör ingen ytterligare skada.

När den håriga jättespindeln lyckas 
fånga ett byte i sitt nät spinner den en 
kokong av nät runt offret och sparar 
offret däri tills den blir hungrig. Jät-
tespindlarna föredrar stora bytesdjur 
som älgar och björnar, men kan även 
äta annat.
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Minimon
Den minsta demonen. Liten, röd och ettrig med brinnande vingar på ryggen. 
Kan bli en femton centimeter lång, medan vingspannet mäter upp till 40 cen-
timeter. Ganska ofarlig, men då den brinner kan den råka sätta saker i brand.

Minimonerna bor helst vid vulkaner och i grottsalar i bergen.
Manöver: 2 Kunskap: 2
Trolldom: 2 Upptäcka: 2
Liv: 1  Rustning: 0
Skatter: 2

Specialförmåga: Flammande ving-
ar: Minimonernas vingar står i kon-
stant brand då minimonen är va-
ken. Elden ger ett poäng i skada vid 
beröring. Elden sätter också lätt fyr 
på saker i dess närhet.

Pyttesmå: Minimonerna är så små 
och kvicka att den som vill attackera 
en minimon måste slå två tärningar 
och välja den som visar sämst.

Minimonerna är ofantligt giriga och 
samlar gärna på sig enorma skatter 
tillsammans. Ofta sluter de avtal med 
en drake att vakta skatterna åt dem. 
Drakarna brukar dock oftast se mini-
monerna som sina tjänare.
Minimonerna talar med varandra 
med ett högljutt, tjattrande pipande.
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Mumie
Mumier är gamla kungar och drottningar från urminnes tider, vilka lät balsame-
ra sig då de dog för att begravas med sina skatter. Det var en trollkarl som en gång 
för länge sedan kastade en förtrollning som väckte alla mumier till liv. Mumierna 
lämnar sällan sina gravkammare men vaktar noga sina skatter från inkräktare.

Manöver: 3 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 3
Liv: Special. Rustning: 0
Skatter: 6

Specialförmåga: Odödliga: Mu-
mierna dör inte av vanliga vapen 
eller strid, de måste besegras med 
magiska vapen eller förtrollningar. 
Livstjuvar: De kan suga i sig livs-
kraft från andra levande varelser ge-

nom att röra vid dem. De ökar då 
sitt värde i Manöver för varje om-
gång de vidrör någon (max till åtta), 
och offret tar ett hjärta i skada per 
omgång. Effekten varar resten av sa-
gan.

Mumierna är levande döda, de är in-
svepta i gaslindor och svepdukar.  De 
kan inte tala, annat än att de utstö-
ter fasansfulla läten och gurglanden. 
Dessutom stinker de något alldeles 
förfärligt.
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Nattskugga
Rastlösa vandrar nattskuggorna fram nattetid genom mörkret och hemsöker sko-
gar och sjöar. En del tror att de är själarna efter sjömän och jägare som gått vilse 
och förolyckats i vildmarken. De är inte farliga, men kan vara ganska otäcka. 
När nattskuggan rör sig följer en bitande kyla med i dess spår.

Manöver: 1 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 1
Liv: 1  Rustning: 0
Skatter: 0

Specialförmåga: Inga.

Nattskuggorna söker efter frid för sina 
plågade själar. Mycket riktigt är de 
människor som förolyckats till sjöss och 
i vildmarken, men deras död har inte 

varit naturlig. Om spelfigurerna träf-
far på en nattskugga kan de försöka 
hjälpa den. Med väsande röst kan den 
ge spelfigurerna ett uppdrag som syftar 
på att ge den ro. Se tabellen på nästa 
sida för att avgöra vilket uppdraget är.

Nattskuggorna har ingen fysik form, 
de är mer som en mycket tät dimslöja. 
De talar med väsande och låg röst. 
Deras lysande röda ögon och svarta 
dimliknande kropp gör dem till före-
mål för mycken fruktan.
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1T10 Uppdrag
1 Nattskuggan vill att spelfigurerna hittar dess ske-

lett och begraver det.
2 Nattskuggan ber spelfigurerna att hitta ett viktigt 

personligt föremål och föra det till dess efterle-
vande.

3 Nattskuggan dog på väg för att leverera ett 
mycket viktigt meddelande. Spelfigurerna måste 
leverera meddelandet till den person som skulle 
få det.

4 Någon rånade nattskuggan (innan den blev en 
nattskugga) och nu vill den att spelfigurerna 
hittar tjuven och det som stulits och för det till 
nattskuggans släktingar.

5 Nattskuggan var i sitt tidigare liv en tjuv, men 
ångrar sig nu djupt och vill ställa allt tillrätta. 
Nattskuggan har alla stulna skatter gömda i en 
grotta vid bergen och vill att spelfigurerna häm-
tar den och ger tillbaka alla saker till folket i byn.

6 Nattskuggan vill att spelfigurerna hittar dess 
barn som var med den i Trollskogen då den föro-
lyckades, samt att de för barnen hem.

7 Nattskuggan var en vampyrjägare som gick vilse 
i en underjordisk layrint och dog. Den vill att 
spelfigurerna ger sig in i labyrinten och tar ut 
kroppen därifrån, och begraver den.

8 Hitta en trollformel och utföra den för att ge 
nattskuggan ro.

9 Ta reda på vem nattskuggan var i livet och se till 
att denne inte glöms bort. 

10 Nattskuggan var på väg för att besegra en ond 
drake som terroriserat en by i närheten. Den 
vill att spelfigurerna fullföljer uppdraget i 
nattskuggans ställe.
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Sfinxen är ett mytologiskt djur som har lejonkropp och människoansikte. De är 
ganska lata, men väldigt listiga och älskar gåtor. Ofta försöker de få andra per-
soner att utföra saker de vill få gjorda, genom att luras. Sfinxer är ofta duktiga 
på trolldom.

Manöver: 4 Kunskap: 6
Trolldom: 6 Upptäcka: 4
Liv: 5  Rustning: 0
Skatter: 2

Specialförmåga: List: När en sfinx 
försöker lura någon måste offret slå 
två tärningar och välja den sämsta 
för att inte bli lurad.
En sfinx har alltid två förtrollningar 
inför varje saga.

De flesta sfinxer är väldigt intelligen-
ta, och mästare på gåtor. De undviker 
helst strid och bråk, istället försöker de 
utmana sina moståndare på schack 
eller gåtgissartävling. De allra flesta 
sfinxer är hedervärda och följer vad 
de kommit överens om med sina mot-
ståndare ifall de skulle förlora.
Skulle en sfinx ändå bli anfallen så är 
den dock inte försvarslös, även om den 
föredrar att fly framför att illa fäkta 
om en konfrontation inte går att und-
vika.

Sfinx
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SjöormSjöorm
Sjöormarna håller till i både hav och floder, även om det är vanligast att hitta 
dem i floder och insjöar. Till havs blir de dock mycket större, det finns skrönor 
om sjöormar så stora som femtio meter, men de flesta anser att detta bara är 
skrock och sjömanssagor.

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

Specialförmåga: Frostandning: 
Sjöormarna har förmågan att frysa 
sina offer genom att blåsa iskall ma-
gisk rök på dem. Offret måste klara 
av ett manöverkast för att undvika 
isröken, och misslyckas detta måste 

offret lyckas stå emot sjöormens 
magi genom ett trolldomskast. 
Misslyckas detta blir offret förvand-
lat till en isstod.

Det sägs att en del större sjöormar kun-
nat frysa ned hela fartyg till havs, men 
det finns inga säkra bevis för detta. 
Sjöormar är oftast fredliga, men om 
någon inkräktar på deras revir kan de 
bli aggressiva. Det sägs också att en del 
sjöjungfrur använder sjöormar som 
transportdjur.
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SpökeSpöke
Likt nattskuggor är spöken rastlösa själar vars död oftast inte varit naturlig. Till 
skillnad från nattskuggor så är dock spöken hämndlystna, elaka och obehagliga. 
De håller oftast till på en plats de hade någon anknytning till då de var i livet. 
Det finns en del gamla borgar som blivit övergivna sedan spöken hemsöker dem.

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

Specialförmåga: Skrämsel: Spöken 
har förmågan att skrämmas. För att 
skrämma någon slår spöket en tär-
ning och lägger till värdet för troll-
dom. Offret slår sedan en tärning 
och lägger till sitt värde på trolldom. 

Får spöket det högsta resultatet, så 
är offret skrämt. Se tabell på nästa 
sida för att se vad som händer.
Spökkropp: Spöken har ingen fast 
form och kan gå genom väggar. De 
går ej heller att skada med vapen.

Det enda sättet att besegra ett spöke 
på  är genom att använda trollformler 
eller magiska föremål. Med hjälp av 
dessa kan man fördriva spöket. Tyvärr 
finns det inte så många magiska före-
mål som biter på dem...
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2T10 Skrämselresultat
2-5 Spelfiguren blir lite skärrad och får minus ett på 

sitt nästa tärningskast.
6-9 Spelfiguren blir ordentligt rädd och får minus ett 

på sina kommande fem tärningskast.
10-12 Spelfiguren blir så skräckslagen att denne får slå 

två tärningar på alla tärningskast resten av sagan, 
och väljer varje gång den tärning som visar sämst.

13-15 Spelfiguren får minus 1 på alla tärningskast för 
Manöver resten av sagan.

16-17 Spelfiguren får minus 1 på alla tärningskast för 
resten av sagan. 

18 Spelfiguren blir förstenad av skräck i 1T10 mi-
nuter.

19 Spelfiguren springer skrikande därifrån och fort-
sätter springa i 1T10 minuter.

20 Spelfiguren svimmar och vaknar inte förrän efter  
1T10 timmar.
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Stenmonster
Stenmonster lever mest i bergen och i underjordiska grottor. De är gamla stensta-
tyer som förtrollats av häxor och trollkarlar till att få eget liv. De är tröga och lite 
klumpiga, men fruktade fiender eftersom inte många vapen biter på dem. Ofta 
används stenmonster till att vakta skatter och hemliga underjordiska platser.

Manöver: 5 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 1
Liv: 5  Rustning: 5
Skatter: 1

Specialförmåga: Stenhud: Bara 
magiska vapen, drakeld och lava 
kan skada ett stenmonster. 
Långsam men trägen: Stenmons-
ter kan inte springa, utan är väldigt 
långsamma. De ger dock aldrig upp.
Bunden: Stenmonster kan inte läm-

na den plats de är satta att vakta. 
Sagoberättaren får gärna bestämma 
innan sagan börjar vilket området är 
och hur stort det är.
Klumpig: Stenmonstret får inte 
hoppa, klättra eller undvika attacker.

Ett stenmonster kan se ut lite hur som 
helst - den är ju från början en staty 
som är förtrollad för att bli levande.  
Oförtröttligt skrider de fram och tar 
sig för det mesta förbi de flesta hinder 
med hjälp av envishet och råstyrka.
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Vampyr
Vampyrer livnär sig på blod. Genom att bita människor skapar de nya vampy-
rer. Vampyrer är bleka, föredrar svarta kappor och mantlar och tål inte solljus 
eller vitlök. Alla vampyrer är dock inte onda, och alla livnär sig inte på män-
niskor, en del dricker hellre blod från andra djur.

Manöver: 6 Kunskap: 6
Trolldom: 6 Upptäcka: 6
Liv: 5  Rustning: 0
Skatter: 4

Specialförmåga: Blodstörst: Vam-
pyren måste dricka blod från en le-
vande varelse en gång per dag. An-
nars får vampyren minus ett (per dag 
den är utan) på alla tärningskast. 
Fladdermus: Vampyrer kan för-
vandla sig till fladdermöss och kan 

då också flyga. Den behåller alla sina 
egenskaper medan den är förvand-
lad och kan närsomhelst förvandla 
sig tillbaka.
Vampyrbett: Genom att bita en an-
nan varelse finns det risk att offret 
förvandlas till vampyr. Offret får slå 
ett trolldomskast, misslyckas detta 
blir offret också en vampyr.
Svaghet: Vampyren kan inte vistas i 
solljus och får minus ett på alla tär-
ningskast under tiden den utsätts 
för vitlök.



21

Bleka och med vassa huggtänder jagar 
vampyren sitt byte i natten. Om dagen 
sover de i grottor, källare eller andra 
underjordiska platser.
Vampyren är fruktad av andra varel-
ser, speciellt för dess förmåga att smitta 
andra varelser med ”vampyrsjukan”. 
Blir offret en vampyr går det dock all-
tid att bli botad om man vill, genom 
att uppsöka en skicklig trollkarl som 
besitter rätt trollformel.
Vampyrer är ofta jagade av andra 
varelser, tex vampyrjägare, mycket på 
grund av sitt dåliga rykte. De allra 
flesta vampyrer är dock snälla, men det 
är en hemlighet som bara få vet om.

Vampyrsjukan
När offret blir biten av en vampyr 
finns det risk att smittan förs över 
till offret (se förmågan vampyr-
bett).  Misslyckas offret med tär-
ningskastetså förvandlas denne till 
en vampyr. Det innebär följande 
saker i spelet:

* Manöver ökar med ett.
* Trolldom ökar med ett.
* Upptäcka ökar med två.

I övrigt gäller samma regler för en 
vampyr som en spelarfigur som 
det står på sidan härintill.

Varulvsförbannelsen
När offret blir biten av en varulv 
finns det risk att smittan förs över 
till offret (se förmågan varulvsbett).  
Misslyckas offret så förvandlas den-
ne till en varulv vid varje fullmåne. 
Morgonen efter förvandlas offret 
tillbaka igen, och så upprepas det 
varje gång vid fullmåne. Det inne-
bär följande saker i spelet:

* Manöver ökar med två.
* Kunskap minskar till ett.
* Trolldom minskar till ett.
* Upptäcka ökar med två.

Morgonen efter fullmånen då off-
ret åter blir sitt vanliga jag, har 
denne inga minnen av vad som 
har hänt under natten.
Om man inte klarar att bota för-
bannelsen, så kan man kanske hålla 
den stången. Med hjälp av vissa 
trollformler och magiska drycker 
kan man ibland se till att undvika 
förvandling. Dessa formler och 
drycker är dock sällsynta och man 
måste få hjälp av en skicklig troll-
karl eller häxa för att lyckas.

I övrigt gäller samma regler för en 
spelarfigur som det står på nästa 
sida.
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Varulv
Varulvar är människor som vid fullmåne förvandlas till vargmänniskor. De går 
på två ben, men ser i övrigt ut som vargar. De kan inte tala då de är förvand-
lade. Varulvar är farliga och om de biter någon annan smittar kanske varulvs-
förbannelsen till offret.

Manöver: 6 Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 6
Liv: 5  Rustning: 0
Skatter: 0

Specialförmåga: Varulvsförban-
nelse: Genom att bita en annan 
varelse finns det risk att offret för-
vandlas till varulv. Offret får slå ett 
trolldomskast, misslyckas detta blir 
offret också en varulv vid varje full-
måne. Se föregående sida.

Trohet: När personen är förvand-
lad till varulv är denne farlig för alla 
personer i sin närhet, utom någon 
särskilt betydelsefull person som 
varulven skyddar till varje pris. Be-
stäm vilken denna person är innan 
sagan börjar.
Ilska: Varulvar är arga. Så fort de 
möter någon, vem som helst utom 
personen de känner trohet för, mås-
te de slå ett trolldomskast. Misslyck-
as det attackerar varulven. Verkar 
denne förlora, försöker den fly.
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Vattenhäst
Vattenhästarna är magiska varelser som lever i vatten. De kan dyka upp i sjöar, 
bäckar eller floder. De försöker välta båtar, ta tillfånga simmande och svepa ned 
vadare i djupet. Där äter de upp sina offer. Vattenhästar kan inte leva på land 
annat än mycket korta stunder.

Manöver: 5 Kunskap: 1
Trolldom: 5 Upptäcka: 3
Liv: 1*  Rustning: 0
Skatter: 3 (på botten av sjön, floden 
eller bäcken där de håller till)

Specialförmåga: Vattenkropp: Vat-
tenhästarnas kroppar består av vat-
ten och magisk energi. Så länge de 
har kontakt med ett större vatten-
drag är de i stort sett omöjliga att 
besegra annat än med magiska va-
pen och trolldom. Om man kan 

lura bort dem från vattendraget på 
något sätt, till exempel upp på land 
eller liknande, så är de lätta att bese-
gra. De slår då två tärningar på alla 
tärningskast och väljer den som vi-
sar sämst.

Vattenhästarna rider på vattenytan 
så skummet yr efter dem. De ser gan-
ska skräckinjagande ut då de stormar 
fram över vattnet. Dyker de under 
ytan blir de som osynliga, då är det 
omöjligt att veta var de är...
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Zombie
Levande döda stryker zombierna omkring i natten utan mening och mål. Zom-
bier är förhäxade döda, som oftast används för att sätta skräck i folk. Ibland är 
zombien knuten till en speciell plats och kan inte lämna den, och i dessa fall är 
det oftast en trollkarl eller häxa som vill hålla nyfikna borta.

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

Specialförmåga: Odöda: Zombi-
erna är levande döda och skadas 
inte lätt av vapen. Även om de bara 
har ett liv, så kan de inte dö, annat 
än genom att bli besegrade genom 
trolldom. Besegrar man dem i strid  
förblir de bara besegrade några mi-
nuter (1T10), sedan reser de sig och 

är redo för anfall igen.
Själlösa: Zombier har inte några 
egna tankar. De är som program-
merade för ett speciellt ändamål. 
Därför kan de inte tänka själva och 
anpassa sig om det uppstår en ny 
situation som den som förhäxade 
dem inte räknat med.

En zombie kan se ut hur som helst, alla 
varelser kan bli förhäxade att bli en 
zombie efter de har dött. Gemensamt 
är att de alla ser ut som ruttnande lik.
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2. Sysselsättningar

Monsterjägare
En monsterjägare arbetar med att 
fånga in farliga monster som terrori-
serar riket. Ibland är monsterjägaren 
anställd av drottningen.

Specialförmåga: Svärdsvingare: 
Monsterjägaren ger dubbla hjärtan i 
skada på monster och slår dessutom 
två tärningar vid strid mot monster 
som har högre Manöver än mons-
terjägaren själv och väljer den som 
visar bäst.

Vampyrjägare
Vampyrjägare är specialiserade på 
att jaga vampyrer. De är ofta orädda 
och duktiga på Trolldom och Ma-
növer.

Specialförmåga: Orädd: Vampyrjä-
garen behöver aldrig slå på skräm-
seltabellen.
Vampyrjägare: Vampyrjägaren får 
slå två tärningar i strid mot odöda 
(vampyrer, zombier, spöken) och 
välja den som visar bäst.
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Drakriddare
Drakriddarna är beridna på draköd-
lor, som de tämjt. De är fruktade av 
tjuvar och banditer eftersom de ser 
efter lag och ordning i riket.

Specialförmåga: Drakriddare: De 
får slå två tärningar i strid mot dra-
kar och välja den som visar bäst, vid 
dessa tillfällen ger de dessutom ett 
extra hjärta i skada. Om en drakrid-
dare slår 0 i strid mot en drake bese-
gras draken automatiskt.

På Äventyrs blogg kan du hitta 
mängder med spelhjälpmedel 
för användning när ni spelar. Till 
exempel:

Nya arter

Belöningskort

Äventyrskartor

Bifigurer

Förtrollningskort

Spelvärlden Masona

Utrustningskort

Målarbilder

Spelklara sagor

...och mycket, mycket mer.

http://aventyrrollspel.blogspot.se/

http://aventyrrollspel.blogspot.se/
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1T100 Skatt

1 Riddarhjälm

2 Betsel

3 Sadel i läder med stigbyglar

4 Tunna fylld med peppar

5 Schackspel med träpjäser och träbräde

6 Tre guldtärningar

7 Förgylld dolk

8 Silverljusstake

9 Atlas över den kända världen

10 Pergamentrulle på uråldrigt språk

11 En samling draktänder

12 Fjäderpenna och osynligt bläck

13 10 meter sidentyg

14 Guldbrosch

15 Juvelprydd prinsesskrona

16 Diamantprydd ring

17 Magisk harpa

18 Silverörhängen

19 Två röda gobelängder

20 Guldring

21 Diamant

22 Tre pärlor

23 Penningpung med tre guldmynt, sju silvermynt och 31 kopparmynt

24 Bredsvärd

25 Helrustning

26 Lans

27 Broderad tunika

28 Bronsstaty föreställande en hjältinna

29 Spikklubba

30 Tunna med krut

31 Kikare

3. Skatter
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32 Teleskop

33 Guldkedja

34 Silverdiadem

35 Två guldarmband

36 Armborst

37 Tennbägare med dekoration

38 Sköld

39 Långsvärd

40 Kniv

41 Kristallkula

42 Oljelampa

43 Svärdsskida

44 Ask med helande örter, helar tre liv

45 Ett par läderstövlar

46 Sextant och stjärnkarta

47 Trollformelsamling

48 Trollspö

49 Kista med 314 silvermynt

50 Säck med 421 kopparmynt

51 Ask med 42 guldmynt

52 Fem silvertärningar

53 Åtta diamanter i en läderpung

54 Historiebok

55 Rötter med helande egenskaper

56 Spjut

57 Ringbrynja, 1 rustningspoäng

58 Tio meter rep

59 Oslipad diamant, 1/2 kilo

60 Kungamantel

61 Brutet svärd, alla bitar finns kvar

62 Trälåda med snäckor

63 Peruk

64 Sminklåda

65 Drakmask i guld

66 Marionettdocka
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67 Förgylld hörlur

68 Ett par glasögon

69 Drakstatyett i guld

70 Schackbräde med rutor i silver och guld

71 Båge och pilar

72 En pung med sju opaler

73 Nio guldringar i en ask

74 Silverhårspännen

75 Självlysande kristallkula

76 Skattkarta

77 Bok, Flora och fauna

78 Magisk pilbåge, missar aldrig

79 Sidenklänning

80 Drakpansarrustning, två rustningspoäng

81 Pentagram broderat i silver på läderharnesk, 1 rustningspoäng

82 Ask med tre trollspön, två förtrollningar var

83 Levande hatt som kan tala med sin bärare

84 Magisk helande dryck, helar fem liv

85 Styrkedryck, +1 Manöver hela sagan

86 Kunskapsdryck, +1 Kunskap hela sagan

87 Förvandlingsdryck, förvandlas till padda tills offret blir kysst av en prins eller prinsessa

88 Trolldomsdryck, +1 Trolldom hela sagan

89 Skarpsinnedryck, +1 Upptäcka hela sagan

90 Livsdryck, den som dricker av drycken slutar åldras

91 Kärleksdryck, de två som dricker av drycken blir kära

92 En uppsättning schackpjäser i guld respektive silver

93 Silverskrin smyckat med diamanter

94 Magisk helrustning, fem rustningspoäng

95 Lampa med inneboende ande, beviljar tre önskningar

96 Magisk sköld, tre rustningspoäng

97 Magiskt svärd, två skadepoäng

98 Magisk lans, tre skadepoäng, besegrar drakar

99 Fem skrin med 111 guldmynt. 202 silvermynt och 313 kopparmynt.

100 Sju tunnor med 18 diamanter, 7 opaler, 15 rubiner, 413 guldmynt, 1138 silvermynt, 
2004 kopparmynt, 1 förgylld dolk, 1 guldäpple, 1 rustning, 1 magisk mantel, 1 ma-
gisk turdryck (slå två tärningar, välj det bästa resultatet hela sagan) och 1 silverdiadem.
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4. Monsterboningar4. Monsterboningar

Vättarnas tillhåll, under marken

Vättarnas tillhåll, ovan jord

Sovsalen

Fånghålor

Ingång

Vätte-
kungens
 sal

Vättekungens 
hemliga skatt-
kammare

Vaktrum

Sanitet

Förråd Sällskapsrum

Förråd

Lönndörr
Tomt rum

Trappa
ned

Trollkarlsvät-
tens magirum
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Labyrinten

Trappa Port Lönndörr

Skattkammaren

Labyrinten kan placeras där sagobe-
rättaren finner det lämpligt. 

Lönndörr: Slå Upptäcka för att hit-
ta en lönndörr. Lönndörrarna som 
finns utritade på kartan stängs au-
tomatiskt då de stått öppna några 
minuter.

Alla dörrar i labyrinten är låsta. De 
går att dyrka upp, slå sönder eller 
annat som spelfigurerna tar för sig. 
När de är öppnade fortsätter de vara 

öppna resten av sagan, om ingen 
stänger dem.

I labyrinten finns risk för otäckhe-
ter. Slå på tabellen i varje korridor:

1T10 Resultat
0-5 Inget
6-7 Fallucka
8 Fallucka med vassa pålar
9 Monster
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Magikerns tillhåll

Vattnet vaktas av vattenhästar som 
försöker välta båtar som ska lägga 
till vid bryggan eller stranden.

Husen patrulleras av zombier och 
stenmonster.

Magikerns hus vaktas av en basilisk.

I laboratoriet och skolan undervisar 
magikern nattetid blivande onda 
trollkarlar. I ladugården finns en be-
vingad draködla.

Utedass

Potatisland

Förrådshus

Laboratorium 
och skola

Ladugård

Båthus

Bryggan

Trolldomsstudenternas hus

Festplats

Magikerns hus

Matförråd
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Vampyrernas tillhåll

 
 1. Korridor
 2. Drakhålan
 3. Korridor
 4. Matförråd
 5. Vaktrum
 6. Tronsal, matsal, sällskapsrum
 7. Lång och smal korridor
 8-10. Magiska portaler
 11. Magiskt bibliotek
 12. Kök
 13. Korridor
 14-17. Sovrum
 18. Vampyrhärskarens gemak
 19. Skattkammare

Vampyrernas underjordiska tillhåll. 
I Drakhålan har vampyrerna en 
bergsdrake som de tämjt. Nattetid 
ger de sig ut med draken och plund-
rar närliggande byar.

I korridorerna bor det ett flertal mi-
nimoner som hela tiden yr omkring 
vilket gör att där är väldigt varmt.

De magiska portalerna som vampy-
rerna har är sex stycken till antalet. 
Genom dem kan man komma till 
sex olika platser i landet: Förhäxade 
bergen, Slottet, Staden, Djupa sko-
gen, Träsket och Vattenfallet.

I det magiska biblioteket finns 
många hundra trollformelsamlingar. 

IngångIngång

Magisk eldMagisk eld

10
0 

m
et

er
10

0 
m

et
er
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Monstergrotta

Träskvatten
Holme

Fallen trädstock

Berget
Skogen
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5. Saga: Den döda staden
Ett hemskt bud når drottningen, en av gruvstäderna i bergen har påträffats öde! 
Alla invånare är försvunna och staden är övertagen av allsköns monster och 
varelser. I slottet inne i staden sägs en drake ha bosatt sig.
Drottningen bestämmer sig för att skicka dit spelfigurerna för att ta reda på vad 
som har hänt.

Plats: Slottet, Djupa skogen, Klip-
piga bergen, Den döda staden.

Mål: Befria staden från monstren 
och hitta stadsborna.

Fiender: Monstertabellen. draken 
Fasa (se Äventyr).

Belöning: 2 belöningar och en för-
trollning var.

Handling: Drottningen kallar på 
spelfigurerna. Hon är bekymrad. 
Hon berättar om den döda staden 
där bara monster bor, och är orolig 
över vart alla stadsbor har tagit vä-
gen. Hon vill att spelfigurerna beger 
sig dit. Om de lyckas med uppdraget 
ska de belönas med skatter då de åter-
vänder, använd belöningskorten från 
hemsidan eller slå på skattabellen.
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Den döda staden ligger öst om kar-
tan i Äventyr. För att komma dit 
måste spelfigurerna resa. Först kan 
de handla mat och saker de behöver 
i en handelsbod.

När spelfigurerna lämnat slottet 
måste de först ta sig uppåt Klip-
piga bergen. De döda staden ligger 

ovanför Djupa skogen, vid foten av 
bergen. Resan tar tre dagar. En natt 
måste spelfigurerna tillbringa i Dju-
pa skogen. Under dagen får någon 
av spelarna slå en tärning. Blir resul-
tatet 7-10 stöter de på ett monster. 
Slå på monstertabellen på sidan 40 
för att avgöra vilket monster de mö-
ter.

1T10 Resultat
1 Hinder på vägen. En djup ravin spärrar vägen. Spelfigurerna mås-

te klättra eller hoppa över (Manöver).
2 Bakhåll i smal passage. Spelfigurerna blir utsatta för ett bakhåll 

av 1T10 stråtrövare som försöker ta spelfigurernas alla värdesaker. 
Rövarna har Manöver 3 och 1 Liv var.

3 Bergskred. Spelfigurerna måste klara sig undan ett bergskred som 
rasar mot dem (Manöver).

4 Vägen är spärrad av en hög förkastning. Tar lång tid att gå runt, 
men i stenväggen ser spelfigurerna en port som leder dem till en 
underjordisk tunnel. Denna visar sig snart vara en labyrint. Kun-
skap för att hålla koll på väderstrecken och inte gå vilse. Kommer 
de fram hittar de ut på andra sidan förkastningen.

5 Ett monster!
6 Spelfigurerna kommer till ett skogshuggarläger där skogshugga-

ren Prisa blivit sjuk. Hon behöver hjälp att hitta några speciella 
helande rötter (Kunskap).

7 Magisk källa. Spelfigurerna hittar en källa med magiskt vatten 
som kan hela alla skador. Tar man vatten från källan så tappar det 
verkan efter några dagar och blir vanligt vatten.

8 Borgruin. På ett särskilt oländigt ställe stöter spelfigurerna på en 
borgruin. Borgruinen kan de söka igenom. Hittar de något får de 
slå på skattabellen.

9 Vandrare. Spelfigurerna stöter på Hanna Bergsman (se Äventyr).
10 Två monster!
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På natten slår spelarna också en 
tärning. På 3-10 stöter de på ett 
monster. Slå på monstertabellen.

På sina ställen är sko-
gen svårframkomlig. 
Spelfigurerna måste ba-
lansera på fallna träd över 
bäckar (Manöver), hugga sig 
igenom taggiga törnsnår 
(Manöver) och hela 
tiden se till att inte 
gå vilse (Kunskap). 
Har de ingen mat 
får de leta mat (Kun-
skap).

Se också persongal-
leriet i Äventyr för 
fler eventuella mö-
ten.

Ute ur skogen följer de 
Klippiga bergen. Bergen 
är svåra att röra sig i, även om 
man inte klättrar upp i dem. 
Där finns raviner, stup och 
svårframkomliga passa-
ger. Spelfigurerna mås-
te klara manöverslag 
för varje hinder. Slå ett 
slag på tabellen på föregående sida 
för varje dag som spelfigurerna be-
finner sig i bergen.

När de färdats två dagar till fots, når 
de slutligen den döda staden. De 
märker detta redan innan då natu-

ren blir tyst, inga fåglar syns till och 
markerna är brända. Om någon av 
spelfigurerna lyckas med ett Kun-
skapskast, ser de att det är drakeld 
som bränt ned området. Staden 
framför dem ligger öde och tyst. Se 
karta längre bak i detta häfte. Utan-
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för stadsporten står en trädman och 
håller vakt. Han är mycket vaksam, 
men lätt att lura (spelarna lyckas 
med ett vanligt kunskapskast). Väl-
jer spelfigurerna att slåss mot träd-
mannen får de kämpigt. Trädman-
nen har Manöver 7, Rustning 7 och  
Liv 7. Inne i staden är alla hus öde.  
För varje hus som spelfigurerna går 
in i finns risk att de stöter på ett 
monster. Slå en tärning. På 9 och 10  
möter de ett monster (slå på tabellen  
för monstermöten på sidan 40).

Den inre borgen vaktas av skelett-
krigare (se Äventyr). Spelarna får 
också slå på monstertabellen då de 
förflyttar sig i staden. Där 
vimlar av farliga 
monster som 
draken Fasa 
lockat dit.

För att ta sig in 
i den inre bor-
gen måste spel-
figurerna klättra 
över muren (Manö-
ver), använda en troll-
formel (Trolldom) el-
ler list - går det att lura 
skeletten som håller 
vakt (Kunskap)?

I den inre borgen 
är alla stadsbor för-
stenade. De står 

uppställda som statyer i slottsträd-
gården. Draken Fasa har dem som 
prydnader och schackpjäser. För att 
befria dem måste Fasas trolldom 
brytas. Det gör spelfigurerna genom 
att besegra Fasa, eller använda en 
motförtrollning om de har någon. 
Till sin hjälp har Fasa 1T10 skelett-
krigare och 2 monster från tabellen 
monstermöten (slår spelarna Asbest, 
så dra om).

Ifall Fasa ser att hon håller på att 
förlora, kan hon erbjuda spelfigu-
rerna att bryta förtrollningen över 
stadsborna och staden mot att de 

låter henne leva. Låter spelarna 
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Den döda staden

Porten

Port

Yttre muren

Inre muren

Fasas borg

henne leva får de en extra belöning i 
slutet av sagan (men berätta det inte 
för dem förrän då). När Fasas för-
trollning upphör ger sig alla mons-
ter som har staden i sitt grepp iväg, 
och stadsborna blir åter människor.

Stadsborna ställer till med fest för att 
fira sina hjältar. Sedan återstår bara 
den långa hemresan genom skog och 
berg för spelfigurerna. Kanske det 
händer något spännande på hemvä-
gen också?
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6. Monstertabeller

1T100 Monster

1-3 Asbest
4-6 Basilisk
7 Bergsdrake
8-10 Cyklop
11-14 Demon
15-18 Draködla
19-20 Enhörning
21-24 Jätte (Se Äventyr)
25-26 Jättebläckfisk
27-30 Jättemammut
31-34 Jättemyra
35-38 Jättespindel
39-42 Lavamonster
43-46 Minimon
47-50 Monsterödla
51-54 Mumie
55-58 Nattskugga
59-60 Pegas
61-64 Rock
65-68 Sfinx
69-72 Sjöorm
73-76 Spöke
77-80 Stenmonster
81-84 Trädman
85-88 Vampyr
89-92 Varulv
93-96 Vattenhäst
97-100 Zombie

Mötestabell - slå på tabellen för 
att se vilket monster spelfigurerna 
möter. Befinner sig spelfigurerna 
till exempel i skogen och resulta-
tet skulle bli en jättebläckfisk eller 
annat havslevande djur, kan sago-
berättaren välja ett intilliggande 
monster. Eller också kommer 
spelfigurerna till en stor sjö mitt i 
skogen där bläckfisken bor.

På sista sidan hittar du ett spel-
kort för monster, ifall du vill hitta 
på egna sådana. Det går också att 
hämta hem spelkort för monster 
från Äventyrs blogg. På bloggen 
kommer också en tabell med en 
mängd monstriga specialförmågor 
som du kan använda när du vill 
skapa egna monster. 

Håll utkik där!

http://aventyrrollspel.blogspot.se/
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