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FörordFörord

När jag var liten läste jag i sagoböcker om hjältesagor 
och stordåd. Nobla riddare som kämpar för det som 
är rätt och sant. De som inte viker sig för fasor eller 
onda makter. Hjälten är den som står upp för de 
som är svaga. Som använder sina krafter i det godas 
syften. Inte för sina egna själviska ideal.  

Det var en vacker tid, en vacker värld, och även om 
vissa skulle säga att den var naiv så var den fylld av 
under och trolldom. Man behöver inte se svärtan i 
allt. Ibland kan allt få vara rent, klart och oskuldsfullt.  

Denna bok är steget in i denna värld. En värld av stor 
fara och spänning men också hjältedåd. Där stålet på 
ens rustning är lika starkt och sant som ens hjärta. 
Och när faran är besegrad måste hjälten ta sitt farväl. 
Rida in i solnedgången för att fortsätta sin färd och 
följa sitt kall. Vägen ringlar sig vidare in i sagor och 
sånger. Bortom kröken finns ytterligare ett slott, en 
skog fylld med troll, en by som behöver hjälp, ett rike 
bland molnen och garanterat ytterligare ett äventyr.  

Petter Nallo

Göteborg 201603
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1. Ridderlighet1. Ridderlighet
Vad är en riddare, och vilka värderingar står riddaren för? I Äventyrs spännande 
värld av sagor och äventyrande finns det naturligtvis plats för tappra riddare och 
storslagna hjältedåd, men också lömska riddarordnar och riddare som strider 
i det ondas tjänst. I detta kapitel presenterar vi de nya regler som påverkar 
riddaren.

Det finns många olika riddarordnar 
som alla har sina egna dygder de föl-
jer. Vanligt är dock att några dygder 
är gemensamma. Bland de vanligaste 
dygderna för riddare att förhålla sig 
till är:

• Att stå på de svagas sida. Riddaren
förutsätts strida för dem som inte kan
strida själva.

• Att lyda överordnade. Det gäller
både kungar och drottningar, samt
egna ordensledare.

• Vara ödmjuk.

• Inte samla på sig världsliga ting.

• Att inte frukta äventyret.

• Att inte bryta mot lagen.

Även om riddaren förbinder sig att 
leva efter dessa levnadsregler, så finns 
det en hel del riddare som inte föl-
jer dem. Vissa riddarordnar anser sig 
till exempel stå ovanför lagen, andra 
samlar på sig enorma rikedomar. Åter 
andra säljer sin lojalitet till högstbju-
dande. Vem som betalar högst för 
stunden är dock olika...

Det finns också riddare som inte 
är medlemmar av någon orden. De 
rider då ofta omkring i landet och 
förtjänar sitt uppehälle genom att ut-
rätta hjältedåd, eller genom att utföra 
tjänster åt dem som behöver hjälp. 
Åter andra riddare är ute på ett heligt 
uppdrag som de fått en uppenbarelse 
att uppfylla. Det kan vara att hitta 
ett särskilt magiskt föremål, besegra 
en viss fiende eller att bekämpa all 
världens orättvisor.

Att bli dubbad
För att bli dubbad måste man anses 
som lämplig av en annan riddare. 
Endast en riddare kan göra någon 
annan till riddare, men i övrigt finns 
det inga andra hinder – i Sagospelet 
Äventyr kan vem som helst som an-
ses lämplig bli dubbad. För att an-
ses som lämplig måste man vara en 
person som uppfyller någon eller ett 
visst antal dygder som riddaren eller 
riddarorden följer. Ibland kan man 
även ha utfört något hjältedåd. Det 
är inte helt ovanligt att väpnare så 
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småningom blir dubbade till riddare 
för trogen tjänst.

När man sedan är dubbad får man ett 
riddarbrev som intygar att man är en 
riddare. Detta ska sedan granskas så 
att allt gått rätt till och registreras hos 
någon orden, eller vid något slott.

Att bli riddare anses som något fint 
och ärofyllt. Riddare är ofta väl sedda 
i samhället.

Riddarordnar
Alla riddare är inte med i någon or-
den. En del nöjer sig med att vara 
ensamma. Somliga reser runt i landet 
och utför hjältedåd eller jagar ära i 
fältslag, vid torneringar eller vid an-
dra storslagna tillfällen. Många rid-
dare väljer dock att gå med i någon 
orden (det händer dock att orden inte 
tar emot dem). Längre bak i denna 
bok finns ett antal riddarordnar som 
spelfiguren kan välja på – eller också 
hittar ni på en helt egen. Vem vet, 
kanske spelfiguren blir ordensledare 
så småningom?

Hjältedåd
När man utför ett hjältedåd får man 
naturligtvis en belöning, om inte i 
guld så i ära och berömmelse. Detta 
symboliseras genom Hjältepoäng. 
Hjältepoäng är något helt nytt för 
Sagospelet Äventyr.

Ett uppdaterat figurblad för detta 
finns i slutet av denna bok.

När spelfiguren utför en hjältemässig 
handling, finns det en chans att spel-
figuren efter spelmötet blir belönad 
med en eller flera Hjältepoäng. Det 
är Sagoberättaren som avgör detta 
med hjälp av nedanstående tabell. 
Tabellen är bara avsedd att ha som 
riktlinje. Det kan uppstå situationer 
då spelfigurerna utfört hjältedåd som 
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inte täcks av denna, då får Sagoberät-
taren bedöma hur många Hjältepo-
äng det motsvarar. Man lägger inte 
ihop poängen om spelfiguren utfört 
flera hjältedåd, utan räknar bara det 
hjältedåd som ger högst poäng.

Hur du använder 
hjältepoäng
Under en saga kan spelfiguren an-
vända Hjältepoäng för att öka sina 
chanser att lyckas vid ett tärnings-
kast, eller för att föra berättelsen 
framåt. För ett poäng kan spelfiguren 
till exempel:

• Slå en extra tärning och välja den 
som visar bäst (om spelfiguren redan 

får slå två tärningar genom en för-
måga, får spelfiguren istället slå tre 
tärningar och välja den bästa, men 
aldrig fler än tre).

• Slå om ett eget tärningskast.

• Ta hjälp i sagan. Kalla på hjälp för 
något speciellt, kanske att veta vart 
hen ska gå, eller vem hen ska prata 
med, eller kanske genom att komma 
på att det finns en släkting i närheten 
där spelfiguren kan söka skydd.

Genom att spara Hjältepoäng kan 
spelfiguren också bli bättre i sina 
egenskaper, eller köpa en specialför-
måga. Med ett Hjältepoäng får man 
ett slag på tabellen för specialförmå-
gor i regelboken, och för ytterligare 
ett poäng får man välja specialförmå-
gan över eller under det man slog.

För att öka ett värde i en egenskap 
tar man det värde man vill öka till 
och multiplicerar det med sig själv. 
Så många poäng kostar det att öka 

Tabell för hjältedåd
Hjältedåd Poäng
Avslöja skurken 1
Rädda person 1
Besegra skurken 1
Klara sagan 1
Besegra en fiende 
som har högre värde 
i Rörelse (strid) eller 
i Trolldom (genom 
magi)

1p/steg 
bättre fien-
den var

Rädda byn 1
Rädda staden 2
Rädda riket 3
Rädda världen 4

Tabell för ökade 
egenskapsvärden
Öka från Öka till Kostnad
1 2 4
2 3 9
3 4 16
4 5 25
5 6 36
6 7 49
7 8 64
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ett steg. Det går bara att öka ett steg 
per egenskap mellan varje saga.

Belöningar för riddare
Riddare avstår ofta världsliga ting 
till förmån för att växa som person. 
För belöningar åt riddare kan du 

använda tabellen nedan (det går bra 
att använda den för andra än riddare 
ockå, men den är speciellt anpassad 
för riddaryrken). 

Vid den händelse att spelfiguren re-
dan har fått belöningen ni slår fram, 
kan denne välja belöningen över eller 
under tärningsslaget.

Tabell för belöningar
2T10 Resultat
2 Ny rustning
3 Nytt svärd och ny sköld
4 Adelstitel
5 Hjältesång med spelfiguren i huvudrollen
6 Magisk dryck som kan läka upp till två liv per klunk på någon 

annan än ägaren till drycken. Innehåller fyra klunkar.
7 Magisk svärdsskida som alltid ser till att svärdet är helt och fint 

då det dras ur den, även om svärdet var trasigt då det placerades 
i svärdsskidan.

8 Ett magiskt vapen
9 Mat och husrum för en vecka
10 Ett extra hjältepoäng
11 En specialförmåga (slå på tabellen i regelboken)
12 En trollformel (slå på tabellen i Trolldom)
13 Bli avbildad på en tavla
14 Bli avbildad som en staty
15 Två extra hjältepoäng
16 Få en gata eller plats döpt efter sig
17 Få ett eget vapenmärke
18 Få ett gods
19 Få en stad döpt efter sig
20 Tre extra hjältepoäng
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2. Sysselsättningar2. Sysselsättningar
I detta kapitel hittar du en mängd nya sysselsättningar att välja på för din 
spelfigur. Många av sysselsättningarna har anknytning till riddare eller gamla 
sagor. Hittar du inte någon sysselsättning för din spelfigur, så kan du hitta på en 
egen tillsammans med Sagoberättaren, eller titta i regelboken eller någon av de 
expansioner som finns.

Bonde
Bonden lever av det marken ger och 
har en gård och en del djur, samt 
åkrar och grödor. Kanske har bon-
den några drängar, eller också stretar 
denne på med sin familj. Det gäller 
att spara, vissa år växer det inte så bra. 
Då är det bra att ha ett lager att ta av.

Specialförmåga: Gröna fingrar: När 
det gäller odling eller växter slår du 
alltid två tärningar och väljer den 
bästa.

Sagoförslag

Dit och tillbaka igen: Skatterna har 
blivit allt högre. Bonden har inte råd 
att betala, och inte någon annan i byn 
heller. Byrådet beslutar att bonden 
får bege sig till länsmästaren för att 
försöka få denne att sänka skatterna. 
Det visar sig dock att länsmästaren 
inget kan göra, utan hänvisar vidare 
och vidare, tills det bara återstår ett 
besök hos drottningen för att vädja 
om skatterna.

Missväxt: Efter några svåra år då 
skördarna slagit fel riskerar bon-
den att svälta. Bonden måste bryta 
upp och bosätta sig där det råder 
bättre förutsättningar. Men hur tar 
sig bonden dit, fattig och utblottad 
som denna är? Var finns denna bättre 
plats? Och kommer bonden att väl-
komnas på ett nytt ställe, eller vill fol-
ket där inte veta av några främlingar?
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Prisgrisen: Bonden behöver pengar 
för inköp av en ny avelstjur. Första 
pris i gristävlingen, där den finaste 
och ståtligaste grisen utropas till seg-
rare, får nog med silvermynt för att 
köpa en avelstjur. Bonden måste bege 
sig till fots till marknaden med sin 
gris i släptåg för att delta i tävlingen. 
Men vägen dit blir inte så enkel...

Rövare i Gamla skogen: Rövare 
plundrar gårdarna. Bonden beslu-
tar sig för att leta upp dem och ta 
tillbaka det som de stulit. Men för 
det första måste bonden hitta igen 

rövarna, och för det andra; vad skulle 
hindra rövarna från att stjäla tillbaka 
det bonden hämtar hem?

Demonjägare
Det finns farliga demoner i världen. 
Dessa jagar demonjägaren. Du har 
olika knep och tricks för att besegra 
dem men det är ett farligt värv där 
man inte får vara rädd eller tveka. 
Om du kan skickar du helst tillbaka 
demonerna till deras egen värld. 
Lyckas det inte måste du besegra 
dem..

Specialförmåga: Fördriva: 
Du kan fördriva demoner 
från världen genom att rita 
magiska symboler och läsa 

besvärjelser. För att lyckas 
måste du slå en tärning mot Trolldom 
om demonen har Trolldom fyra eller 
lägre, eller två tärningar och välja den 
sämsta om demonen har Trolldom 
fem eller högre.

Sagoförslag

Demonhjärtat: En magisk rubin, 
kallad Demonhjärtat, är stulen från 
magikern Bim Backlins samling. De-
monhjärtat måste omedelbart hittas 
och återföras, då det har kraften att 
öppna portaler till demonernas värl-
dar. Men vem har stulit det och var-
för? Bakom stölden står Prins Leniar, 
som ämnar öppna portalerna för att 
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tvinga demonerna att hjälpa honom 
att bli rikets nästa kung. Kommer 
spelfigurerna att lyckas spåra De-
monhjärtat till Lemiar, innan han 
öppnar portalerna?

Den sorgsne demonen: En demon 
som får allt som växer i sin närhet att 
dö vandrar genom riket och väcker 
uppståndelse. Demonen vill inte alls 
vara i denna värld. Men det är inte 
så lätt att återvända. För porten till 
demonens värld är stängd, och kan 
bara öppnas av ett gott hjärta och 
ett öppet sinne. Kan demonjägaren 
hjälpa demonen hem?

Demonernas natt: En natt vart 
hundraelfte år kanaliseras de magiska 
energierna och öppnar en spricka på 
glänt till en av demonernas världar, 
varpå några demoner kan lyckas ta 
sig igenom. De här gången tog sig 
tre demonsyskon ut. Och de vill 
inte tillbaka, utan försöker till varje 
pris stanna kvar i världen och försö-
ker gömma sig bland människorna 
för att inte bli avslöjade. Men ett av 
syskonen klarar inte av att ligga lågt, 
och beger sig ut på en färd kantad av 
elände och olycka. Kan demonjäga-
ren spåra upp demonen och skicka 
den tillbaka dit den hör hemma? Som 
en komplikation blandar sig demon-
syskonen in i leken, för de vill inte 
förlora sitt syskon...

Drakfångare
Drakfångarens främsta uppgift är att 
jaga och fånga drakar, men de kan 
också jaga efter andra odjur. Drak-
fångare behöver inte se mycket ut 
för världen, men de är oftast väldigt 
duktiga på strid och på att ordna fäl-
lor där de kan fånga drakar och andra 
monster. 

Specialförmåga: I strid med mons-
ter och vilda djur får drakfångaren 
slå två tärningar och välja den bästa. 
Drakfångaren kan välja att knocka 
monstret eller det vilda djuret istället 
för att ge det skada.
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Sagoförslag

Den fruktansvärda Enöga: En fruk-
tansvärd best härjar i riket och sätter 
byar och skepp i brand. Draken som 
är skyldig till detta har bara ett öga, 
efter att ha förlorat det andra i strid. 
Spelfiguren får i uppdrag av drott-
ningen att jaga rätt på draken och 
fånga den, eller besegra den om den 
inte låter sig infångas.

Drakäggen: Ett bergstroll berättar 
om fyra övergivna drakägg uppe i 
bergen. Drakungarna kommer inte 
att klara sig själva då de kläcks, om 
de inte har någon som tar hand om 
dem. Spelfiguren kanske kunde ta 
hand om dem? Bergstrollet beskri-
ver vägen för spelfiguren. Det är en 
strapatsfylld och farlig resa till det 
höga berget där drakäggen finns i en 
grotta. Längs med vägen stöter spelfi-
guren både på monster, vassa klippor 
och höga stup som måste övervin-
nas. Drakäggen finns längst inne i 
grottan, precis som bergstrollet sagt. 
Drakägg är dock värdefulla, så på 
vägen hem blir spelfiguren hett vil-
lebråd. Bergstrollet har berättat vad 
spelfiguren ska göra och illasinnade 
personer ligger på lur för att stjäla 
drakäggen av spelfiguren.

Den försvunna draken: En fruk-
tansvärt arg drake anfaller spelfigu-
ren. Draken vet nämligen att spelfi-
guren är en drakfångare och tror att 

det är spelfiguren som är skyldig till 
att ha kidnappat drakens barn. När 
missförståndet är utrett får spelfigu-
ren i uppdrag att leta rätt på den skyl-
dige och befria drakbarnet. Men vem 
är skyldig och var kan drakungen 
finnas? Spelfiguren kan till exempel 
börja leta ledtrådar i drakgrottan, el-
ler leta upp en magiker som kan göra 
en spårningsförtrollning.

Drakriddare
Drakriddare rider inte på hästar, utan 
på tama drakar. De finns på några 
olika ställen i landet, bland annat hos 
Drottningen och hos Drakriddarnas 
orden. Det förekommer också turne-
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ringar där man strider från drakryg-
gen istället för hästryggen, en mycket 
olycksdrabbad sport. Drakriddarna 
är fruktade och anses som det högst 
stående riddaryrket. Bandet mellan 
drakriddaren och draken är livslångt.

Specialförmåga: Telepatiskt band: 
Drakriddaren har ett telepatiskt band 
till sin drake. Draken kan känna 
drakriddarens känslor och kommer 
till undsättning då drakriddaren är 
i fara. Vid motståndsslag mot Troll-
dom får drakriddaren räkna ihop sin 
och drakens Trolldom.

Sagoförslag

Drakriddarna från Fhar: Drakrid-
dare från det fjärran landet Fhar 
kommer för att slå sig ned i riket. De 
berättar att de blivit utkastade från 
Fhar efter en konflikt med kejsaren, 
och att de inte har någon annanstans 
att ta vägen. Men är allt som det 
verkar? Varför är de så intresserade 
av spelfigurens och dennes vänners 
drakar? Det visar sig att de i själva 
verket är på jakt efter drakar till kejsa-
rens armé, och de vill inte låta något 
komma i deras väg...

Den stora drakkapplöpningen: En 
stor kapplöpning som varar i flera da-
gar där drakarna och deras ryttare ska 
ta sig mellan olika öar i havet närmar 
sig. På varje ö finns ett uppdrag som 
måste avklaras innan drakryttarna 
får flyga vidare på sina drakar. Det 

är en tävling som ger guld, ära och 
berömmelse, men alla vill vinna, och 
somliga spelar inte efter reglerna...

Bortrövad: Spelfigurens drake för-
svinner. Den är bortrövad av en ma-
giker som ska använda draken till 
sina ondskefulla planer. Spelfiguren 
måste ta upp jakten på draken och 
besegra magikern. Ett av proble-
men är att magikern har en armé av 
skelettkrigare till sin hjälp. Och ett 
annat är att spelfiguren inte vet var 
magikern har sitt hemliga tillhåll...

Draktränare
Draktränaren har vigt sitt liv åt att 
träna drakar. Alla drakar kan dock 
inte tränas, utan bara de djuriska. 
Oftast får draktränaren draken redan 
när den ligger kvar i ägget, så att den 
ska präglas på tränaren. Draktränare 
är välbetalda på grund av de många 
olyckor som de råkar ut för i arbetet...

Specialförmåga: Lugna: Spelfiguren 
kan lugna vilda djur och monster 
med Kunskap två eller lägre, genom 
att slå ett slag mot Upptäcka. Om sla-
get lyckas attackerar djuret inte spel-
figuren (om inte spelfiguren anfaller 
djuret eller gör illa det på något sätt).

Sagoförslag

Den sorgsna draken: Spelfiguren får 
höra om en fängslad drake som visas 
upp på en kringresande cirkus. Det 
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är ingen stor drake, den är bara om-
kring fyra meter, och dess vingar är 
bundna så den inte ska kunna flyga. 
Draken har blivit illa behandlad och 
tvingas utföra olika konster och trick 
under föreställningarna. Spelfiguren 
kan dock inte övertala cirkusen om 
att släppa draken, eftersom den är 
cirkusens huvudattraktion som de 
tjänar pengar på. Hur ska spelfiguren 
kunna befria draken från cirkusen?

Kidnappad: Spelfiguren blir kid-
nappad av en piratkapten som har 
fångat en drake och håller denne 
fängslad under däck. Piratkaptenen 
vill att spelfiguren tränar draken till 

att bli en riktig pirat, som kan hjälpa 
dem när de anfaller andra skepp. Då 
borde de bli oövervinnerliga! För att 
se till att spelfiguren verkligen hjälper 
dem, tar piratkaptenen spelfigurens 
spegelbild till fånga i en magisk spe-
gel. Detta gör att spelfiguren inte kan 
bära hand på piratkaptenen och inte 
heller försöka fly från skeppet för-
rän piratkaptenens önskan har blivit 
uppfylld. Spelfiguren har inget annat 
val än att träna draken, men det kan-
ske går att lära den några tricks som 
kan komma väl till nytta när spelfi-
guren lyckats få tillbaka sin förlorade 
spegelbild?
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Drakägget: Spelfiguren får ett gam-
malt drakägg, som visar sig fortfa-
rande innehålla en levande drakunge. 
Denne kläcks nämligen, och tillhör 
en urgammal sorts kraftfulla drakar 
som trotts vara utdöda. Draken är 
svårtämjd, och när nyheten om dra-
ken sprids är det många som vill lägga 

vantarna på den, då den fullvuxen är 
ännu mäktigare än en bergsdrake...

Frilansare
Frilansaren kallas ibland hyrsvärd, 
och de hyr ut sina stridskunskaper till 
den som betalar. Det kan till exem-
pel vara vara en godsägare, en borg-
mästare eller drottningen, men vem 
som helst med pengar kan köpa fri-
lansarens tjänster. Frilansaren är illa 
sedd av andra krigaryrken eftersom 
de flesta inte anser att lojalitet går att 
köpa för pengar.

Specialförmåga: Slå två tärningar 
och välj den bästa vid attackslag.

Sagoförslag

Rövarjakt: En hertig hyr in spelfigu-
ren och några andra frilansare för att 
jaga rätt på ett rövargäng som göm-
mer sig i skogen. Rövarna slår till mot 
byar och handelsresanden som reser 
genom området, och hertigens egna 
män har misslyckats med uppgiften. 
Kan spelfiguren lyckas?

Befria prinsen: Prinsen har blivit 
tillfångatagen i ett annat land där 
han var för att kriga. Det främmande 
landets drottning kräver en stor lö-
sensumma för att släppa honom. Det 
tänker kungen och drottningen inte 
gå med på. De lejer de duktigaste fri-
lansarna för att göra en räd och befria 
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prinsen. Men det blir en farlig resa 
genom ett fientligt land...

Det stora blå: En skeppskapten 
hyr in spelfiguren för att vara soldat 
ombord på ett fraktfartyg, då de ska 
passera genom piratvatten. Men det 
är något mystiskt med den hemliga 
lasten de skeppar. Och är piraterna 
verkligen pirater? Allt är inte som 
det verkar då spelfiguren börjar ana 
att lasten de har i fraktutrymmet på 
fartyget i själva verket är trälar.  

Fäktmästare
Fäktmästaren är en person som gjort 
fäktandet till en konst. Vissa fäktmäs-
tare har startat egna skolor där de lär 
ut fäktning, andra har tagit tjänst vid 
någon borg eller hos någon armé. 
Åter andra reser land och rike runt 
på jakt efter värdiga utmaningar. 
Fäktmästare har det gemensamt att 
de är väldigt skickliga på att hantera 
svärdet. Och de har ofta ett vida känt 
rykte för sina dåd.
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Specialförmåga: Fäktmästare: Får slå 
två tärningar och välja den bästa vid 
strid med svärd, och dessutom får de 
fäktas med två svärd samtidigt. Detta 
räknas som två olika attacker.

Sagoförslag

Den stora fäkttävlingen: Spelfigu-
rerna ser ett anslag om en stor, årligen 
återkommande fäktningstävling, där 
vinnaren får en stor summa pengar. 
De beger sig dit för att ställa upp. 
Det kostar dock en avsevärd summa, 
så spelfigurerna måste först få råd 
med turneringsavgiften. Sedan blir 
det tävlingar. Tävlandet går till så 
att slagskämparna möts i envig med 
trubbiga vapen. Den som först får 
in tre träffar på sin motståndare ut-
ropas till vinnare och går vidare till 
nästa omgång. Det är en ren utslags-
tävling, och i slutet kommer bara 
en lycklig deltagare att finnas kvar. 
Tävlingarna pågår under fyra dagar. 
Varje dag blir det fyra tävlingar för 
varje deltagare som går vidare varje 
dag. Det förekommer dock att som-
liga stridande försöker fuska, eller 
rent av hota andra tävlande från att 
deltaga... Kommer spelfigurerna att 
lyckas hålla ihop, och kan de över-
lista sina motståndare – både på och 
utanför slagfältet? 

Det magiska svärdet: Spelfiguren får 
höra talas om ett magiskt svärd som 
ger ägaren fäktkunskaper utöver det 

vanliga. Svärdet sägs finnas i Drak-
bergets inre. Spelfiguren beger sig dit. 
Inte nog med att resan dit är farlig, 
berget är bebott av en drake som vak-
tar sin skatt med stor vildsinthet och 
list. Därför är bergets grottsalar och 
tunnlar riggade med en mängd fäl-
lor och falluckor för att hålla nyfikna 
besökare borta. Om spelfiguren till 
sist lyckas ta sig in till den innersta 
grottsalen där draken har sin skatt, 
kommer draken att försöka besegra 
spelfiguren med list (genom att duel-
lera i schack eller gåtgissningstävling) 
eller om spelfiguren vägrar, i sista 
hand gå till handgripligheter. Draken 
ogillar nämligen våld. Se Monster för 
information om drakar.

De sju svärdens sällskap: Ett mys-
tiskt sällskap som alltid består av de 
sju bästa svärdsmästarna i riket har 
förlorat en medlem, och nu letar 
de efter sin sjunde klinga. De tror 
att det är spelfiguren, så de kontak-
tar spelfiguren med en inbjudan till 
deras hemliga tillhåll i bergen, där 
spelfiguren får utsättas för ett antal 
test, för att se om denne är deras 
sjunde medlem. Testerna innefattar 
list, mod, fäktningsdueller och ett 
test för att se hur ärlig spelfiguren är. 
Klarar spelfiguren dessa test, erbjuds 
spelfiguren att bli medlem i sällska-
pet, som bland annat har som mål att 
vaka över drottningfamiljen.
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Jägare
Jägaren spenderar stora delar av sitt 
liv i vildmarken. Där jagar denne vilt, 
allt från björnar och älgar till harar 
och fåglar. Vanliga jaktvapen är pil 
och båge, samt snaror och fångstgro-
par. Jägaren säljer sedan ofta delar av 
sitt byte för att försörja sig.

Specialförmåga: Spåra: Spelfiguren 
kan hitta spår under de mest svåra 
förhållanden. Slå två tärningar för 
spåra (Upptäcka) och välj den som 
visar bäst.

Sagoförslag

Björnar gillar inte att dansa: En il-
sken björn har anfallit en familj som 
reste genom skogen med hund och 
släde (det är vinter). Byrådet kallar på 
en skicklig jägare, som visar sig vara 
spelfiguren. De vill att spelfiguren 

tar upp jakten på björnen så att den 
inte kan skada någon annan. Spelfi-
guren spårar upp björnen, men inser 
av spåren i snön att döma att det är 
något som inte stämmer. Björnen är 
en sorgsen björnhona som blivit av 
med sina två ungar, som blivit bort-

rövade av män som vill tvinga 
björnarna att uppträda på cir-
kus och vid festligheter. Jakten 

på björnen blir istället till en jakt ef-
ter de som kidnappat björnungarna. 
Men alla gillar inte att spelfiguren 
blandar sig in i leken...

Vattenkampen: Spelfiguren blir av 
någon anledning skadad under en 
jakt och blir liggande ensam i sko-
gen. Hjälp kommer från ett ovän-
tat håll när en talande älg kommer 
släntrande. Älgen, som är skogens 
konung, kan hjälpa spelfiguren om 
denne i sin tur hjälper älgen. Älgen 
har nämligen problem, då en grupp 
vättar lagt beslag på kallkällorna i 
skogen där djuren brukar dricka. 
Djuren får inte längre komma i när-
heten. Kanske spelfiguren kan hjälpa 
dem med det?

Nattskuggan: Spelfiguren träffar 
på en nattskugga (se Monster) som 
vill finna frid. För att den ska få 
frid måste spelfiguren uppfylla tre 
önskningar. Den första är att hitta 
en ring som nattskuggan förlorade 
innan denne dog. Den andra är att 
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nattskuggan vill be sin älskade om 
förlåt för att denne inte lyssnade på 
varningarna utan gav sig av ändå. 
Spelfiguren måste leta upp den om-
kringvandrande utbygdsjägaren och 
framföra nattskuggans ursäkt, samt 
lämna tillbaka en ring. Ursäkten 
måste dessutom accepteras. Och det 
tredje är att begravas. Men vildmar-
ken är full av faror och nattskuggan 
har fortfarande kvar fiender i livet, 
som inte vill att den ska få finna frid...

Knekt
Knekten kan vara anställd hos en 
fogde eller i en armé. Knekten fung-
erar som fotsoldat och ibland vakt-
post. Knekten kan både vara en lego-
soldat och en vanlig soldat som tagit 
värvning. Knektarna hos till exempel 
en fogde kan ha i uppgift att driva 
in skatter i ett särskilt område, eller 
hjälpa sheriffen att upprätthålla lag 
och ordning. 

Specialförmåga: Knekten får välja 
en speciell sorts vapen, till exempel 
svärd, spjut eller pilbåge. vid alla tär-
ningsslag med detta vapen får knek-
ten slå två tärningar och välja den 
bästa.

Sagoförslag

Skatter år länsmästaren: Länsmäs-
taren har bestämt att höja skatterna 
för att täcka ökande utgifter. Spelfi-
guren ska driva in skatterna, men det 
har varit ett dåligt år med missväxt 
och dåligt med bytesdjur. Folk har 
inget över att ge av, många famil-
jer har knappt mat för dagen. Ska 
spelfiguren följa sina order och driva 
in skatterna ändå? Kommer folket 
att kuvas, eller kommer de att göra 
uppror? Eller kan spelfiguren hitta en 
annan väg?

Rövarna: Rövare har slagit till vid 
värdetransporter och stulit skatterna 
som skulle till länsmästaren. Spelfi-
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guren får i uppdrag att hitta rövarna, 
ta dem till fånga och ställa dem inför 
länsmästaren för att dömas för sina 
brott. Rövarna visar sig vara laglösa 
familjer som drivits från sina hem för 
att de inte klarade av att betala skat-
terna. De håller till djupt i skogen 
och de tänker inte ge upp sitt nya 
hem eller de skatter de samlat på sig. 
Kan spelfiguren lösa situationen?

Tjuvgillet: Ett tjuvsällskap härjar i 
staden och själ penningpungar och 

andra värdeföremål. Lagens långa 
arm har inte kunnat komma åt dem, 
trots ihärdiga försök, så nu ber borg-
mästaren spelfiguren om hjälp för att 
avslöja tjuvarna och ställa dem inför 
rätta. Tjuvgillet drivs av en barsk le-
dare som tvingar barn att stjäla för 
dennes räkning. Kan spelfiguren av-
slöja ledaren trots att barnen är rädda 
för att berätta?

Livvakt
Livvakten har tjänst hos någon viktig 
person, kanske en kung eller drott-
ning, prinsessa eller prins eller en 
ordensledare. Livvaktens uppgift är 
att till varje pris hålla personen de 
vakar över vid liv, och skydda denne 
mot fiender.

Specialförmåga: Livvakten kan ta 
skada som enligt reglerna skulle till-
fogas någon annan som befinner sig 
i närheten – till exempel en vän eller 
uppdragsgivare. Rustningar ger van-
ligt skydd, men bara livvaktens och 
inte det egentliga offrets.

Sagoförslag 

Komplott: Spelfiguren blir anli-
tad som livvakt av en köpman som 
fruktar för sitt liv. Köpmannen ska 
genomföra en större affär med en ut-
ländsk köpman, men det är många 
som inte vill se affären gå i lås då det 
kan leda till en helt ny marknad som 
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skulle ge spelfigurens uppdragsgivare 
en mycket starkare position på mark-
naden. Hot har kommit in där det 
står att om köpmannen genomför 
affären kommer hans liv att vara i 
fara. Men vem ligger bakom hoten?

De blå bloden: En prins och en prin-
sessa, som båda är barn, behöver en 
livvakt som tryggt och säkert kan föra 
dem till  en släktings slott. I kampen 
om kronan är det många som inte vill 
att barnen ska bli vuxna. Den långa 
resan som tar en dryg vecka med häst, 
tvingar spelfiguren att tampas med 

inhyrda lakejer och onda hantlangare 
för att hålla barnen säkra.

Fångade: Under en resa blir spel-
figuren och dennes uppdragsgivare  
tillfångatagna av ett rövarband som 
dock bara är intresserade av upp-
dragsgivaren. Livvakten kan de gärna 
släppa. Rövarna känner dock bara 
uppdragsgivaren till namnet, och det 
ger spelfiguren och uppdragsgivaren 
tillfälle att byta plats med varandra. 
Men vad gör rövarna med spelfiguren 
om de får reda på sanningen? Kan 
spelfiguren lyckas fly innan desss?

Mjölnare
Mjölnaren har en kvarn – som drivs 
av vatten eller vind. Folk i trakten 
använder sig av mjölnarens tjänster 
när vetet ska malas. Mjölnaren är en 
person som de flesta måste ha att göra 
med – för de allra flesta behöver mjöl. 
Det gör mjölnaren till en viktig per-
son i området.

Specialförmåga:  Förhandla: Spelfi-
guren får slå två tärningar och välja 
den bästa för att avslöja en bluff, 
bluffa själv, vid förhandlingar eller 
för att köpslå om priset på något.

Sagoförslag

Pengar till mjölnaren: En storm slår 
sönder stora delar av kvarnen. Spel-
figuren måste skaffa pengar till nytt 
material för att laga kvarnen. Spel-



22

figuren har tidigare lånat ut pengar 
till några i trakten. Ingen av dessa 
säger sig ha råd att betala tillbaka till 
spelfiguren. Däremot går det att låna 
pengar i staden. Spelfiguren kan bege 
sig dit för att låna pengar, men ban-
ken kräver kvarnen i säkerhet och vill 
ha tillbaka pengarna innan sommaren 
är slut. Annars tar de kvarnen.  Vågar 
spelfiguren låna pengarna där, eller 
ska spelfiguren försöka tjäna ihop 
pengarna själv, genom tärningsspel 
eller att ställa upp i någon tävling, 
till exempel den stora baktävlingen? 

Rövarna: Ett rövarband kommer till 
spelfigurens kvarn och tvingar spel-
figuren att mala vetet åt dem utan 
ersättning. Om spelfiguren går med 
på det kommer rövarna att komma 
tillbaka gång på gång, och skrämma 
bort de övriga bönderna som vill 
mala sitt mjöl där. Om spelfiguren 
vägrar blir de hotfulla och tar någon 
från spelfigurens familj som gisslan 
för att tvinga spelfiguren att hjälpa 
dem. Gisslan tar de sedan med sig, 
så spelfiguren måste ta upp jakten.

Den magiska kvarnstenen: Spelfigu-
ren  vaknar en natt av att det knackar 
på dörren. Där står en mystisk och 
lite läskig vandrare som behöver 
skydd undan regnet och något att äta. 
Om spelfiguren släpper in vandraren, 
kommer denne nästa dag förtrolla 
kvarnstenen så att det blir dubbelt 

så mycket mjöl som vanligt. Detta 
leder dock till nyfikenhet från omgiv-
ningen, och till slut är det många som 
vill lägga vantarna på spelfigurens 
kvarn. Om spelfiguren däremot inte 
hjälper vandraren kommer denna att 
kasta en förbannelse på kvarnstenen 
så att den bara ger hälften så mycket 
mjöl som vanligt. Vandraren ger sig 
därefter av, och spelfiguren måste leta 
rätt på denne och försöka få vand-
raren att ta tillbaka sin förbannelse.

Musikant
Musikanten spelar och sjunger för 
sitt levebröd. Ibland skriver musikan-
ten också egen musik, kanske som 
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trubadur eller som hovkompositör. 
En del musikanter följer någon rid-
dare och skriver episka ballader om 
de äventyr som riddaren upplever.

Specialförmåga: Sjunga och spela: 
Spelfiguren behöver inte betala för sig 
på värdshus utan kan bo och äta gra-
tis mot att uppträda. Får också slå två 
tärningar och välja den bästa när det 
gäller dikter, verser, sång eller musik.

Sagoförslag

Den levande harpan: Spelfiguren får 
en harpa av en främling. Harpan visar 
sig vara magisk. Den som hör harpan 
spela blir som förtrollad och stannar 
omedelbart upp med det denne hål-
ler på med. De märker inte ens om 
de blir bestulna. Harpan har dock en 
egen vilja och drar kraft från den som 
brukar den. Den tvingar dessutom 
sin ägare att fortsätta spela på den, för 
att fortsätta dra kraft. För att lyckas 
sluta spela krävs att spelfiguren lyckas 
slå ett slag för Trolldom. För varje 
gång spelfiguren misslyckas med ett 
sådant slag, förlorar spelfiguren ett liv 
till harpan. Det visar sig att det enda 
sättet att bli av med harpan är att 
ge bort den, men ingen vill ta emot 
den för alla har hört historien om den 
levande harpan. Och till vem skulle 
man ge en sådan fruktansvärd sak? 
Dessutom är ondsinta personer ute 
efter harpan för att ställa till elände... 
Så vad ska spelfiguren göra med den? 

För att lyckas ge bort harpan måste 
spelfiguren slå två tärningar mot 
Trolldom och välja den som visar 
sämst. Detsamma om spelfiguren 
försöker förstöra harpan. Om spel-
figuren försöker förstöra harpan, är 
den hel och oförstörd vid spelfiguren 
då denne vaknar nästa morgon. Kan 
spelfiguren ta sig ur knipan?

En kväll på värdshuset: Spelfiguren 
uppträder på ett värdshus när värds-
husvärden kommer utspringande 
från sitt rum. Någon har stulit hans 
pengar som han sparat undan. Alla 
silvermynt är borta! Värdshusvärden 
framkallar en demon med hjälp av 
ett magiskt smycke han har i sin ägo. 
Demonen lägger en förbannelse över 
värdshuset, vilket innebär att ingen 
kan lämna huset förrän den skyldige 
har hittats. Spelfiguren får försöka 
medla mellan olika personer som an-
klagar varandra och blir arga. Värds-
husvärden är förtvivlad. Han behöver 
pengarna, men ingenstans står de att 
finna. Kan spelfiguren lista ut vem 
som är den skyldige? 

Spela för livet: En musikälskande 
demon tar staden som gisslan och 
tvingar invånarna att dansa, sjunga 
och spela tills de svimmar av utmatt-
ning. Demonen är inte en vanlig de-
mon utan livnär sig på människors 
fruktan och lydnad. Ju räddare folk 
är, desto starkare blir demonen. Den 
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samlar samman de skickligaste musi-
kerna i staden och tvingar dem du-
ellera med musiken som vapen mot 
varandra. Den som vinner utslagstäv-
lingen ska få en valfri önskan upp-
fylld. Kan spelfiguren klara sig kvar 
till slutet och önska bort demonen?

Narr
Narren är en spelevink och lustig-
kurre som kan hålla till vid hovet eller 
hos någon person ur adeln. Narrens 
uppgift är att muntra upp och spela 
lite av en dåre, ofta med rim, klurig-
heter och nidvisor. Narren har sällan 
desto fler ägodelar. Narren kan också 
agera som gycklare och uppträda med 
jonglering och andra konster.

Specialförmåga: Snabbtänkt: Spel-
figuren får slå två tärningar och välja 
den bästa när det gäller Upptäcka.

Sagoförslag

Rim och ramsor i Roby: Den stora 
rimtävlingen närmar sig med storm-
steg. Borgmästaren i Roby, en lugn 
liten by vid havet, anordnar tävlingen 
som drar till sig diktare och poeter 
från hela riket. Förstapriset är en 
magisk harpa, värd en förmögenhet. 
Spelfiguren bestämmer sig för att del-
taga i tävlingen. De övriga deltagarna 
är allt från mycket unga diktare till 
gamla, legendariska poeter och skal-
der. Inför en jury får deltagarna en ef-
ter en improvisera fram dikter, för att 
bli uttagna att vara med i tävlingen 
som går av stapeln dagen efter ut-
tagningarna. Med i tävlingen kom-
mer sexton personer att vara, och de 
möts i små rimstrider då de ska göra 
narr av varandra. Publiken röstar se-
dan på den de tyckte var bäst genom 
att skrika, applådera och busvissla. 
Det är en utslagstävling och på slutet 
blir det en final mellan de två kvar-
varande. För att lyckas gäller det att 
veta så mycket som möjligt om sina 
motståndare för att kunna göra roliga 
nidsånger om dem, att hålla tungan 
rätt i mun och att vara snabbtänkt! 
Dessutom får spelfiguren kännedom 
om att någon av de andra tävlande 
har fuskat med hjälp av en magisk 
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dryck, men vem? Och har spelfiguren 
det som krävs för att till sist stå som 
segrare?

Vittnet: Spelfigurens herre blir ankla-
gad för ett brott, och fängslad. Spelfi-
guren har dock sett brottet begås och 
vet vem som är skyldig, men rättvisan 
lyssnar inte på en narr. Därför måste 
spelfiguren samla in pengar nog för 
att kunna bekosta en advokat som 
kan föra dennes talan. Men spelfigu-
ren har bara tre dagar på sig, sedan 
ska straffet verkställas. Och efter det 
finns det ingen chans till räddning. 

Den förtrollade narrmössan: Spel-
figuren hittar en magisk narrmössa 
som lever. Den talar till personen 
som har den på sig, och berättar att 
dess förre ägare blev mördad. Narr-
mössan vill ha spelfigurens hjälp att 
hitta mördaren och föra denne inför 
rättvisan.

Ordensriddare
Som ordensriddare följer man strikta 
regler för hur man ska tro, leva och 
agera. Det finns en mängd olika ord-
nar med olika trosinriktningar och 
regler. En del är mycket strikta och 
stränga, andra lite mer toleranta. Ni 
kan antingen välja någon av de rid-
darordnar som finns med i denna 
bok, eller också hitta på en egen 
orden.

Specialförmåga: Slå på tabellen för 
specialförmågor i denna bok för att 
bestämma vilken specialförmåga 
spelfiguren har.

Sagoförslag

Belägrade: Spelfiguren befinner sig 
i sin ordens högkvarter, som blir 
belägrat av fiender. Spelfiguren får i 
uppdrag att försöka ta sig ut från bor-
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gen och smita förbi fienderna för att 
hämta hjälp. Att ta sig förbi en beläg-
ring är dock svårt, risken för upptäckt 
är stor och sedan måste spelfiguren ta 
sig ända fram till staden där de ska be 
om hjälp. Spelfiguren får förhandla 
för att få hjälp att bryta belägringen. 
Ingen vill hjälpa spelfigurens orden 
om de inte tjänar på det då fienderna 
anses farliga. När spelfiguren till sist 
anländer med hjälpen vill den beläg-
rande armén i första hand förhandla. 
De beskyller spelfigurens order för 
att ligga bakom ett bortförande av 
tronarvingar. Om spelfiguren tar reda 
på det visar det sig att det stämmer, 
men att ordensledaren inte berättat 
det för spelfiguren. De vill inte släppa 
tronarvingarna och fienderna vill inte 
ge sig av utan dem. Kan spelfiguren 
lösa situationen utan att det blir krig?

Monstermarschen: En hord av 
vilda odjur har dragit fram över lan-
det och spelfiguren får order om att 
lösa problemet. Odjuren är en slags 
stenmonster som blivit hemlösa då 
människorna huggit ned deras skog. 
Detta vet dock ingen om. Nu har de 
ingenstans att ta vägen. De har läm-
nat stor förödelse bakom sig där de 
dragit fram. Stenvarelserna är fientligt 
inställda mot de flesta varelser, då de 
blivit bortjagade från alla platser de 
kommit till. De kan inte prata, men 
om man har tålamod kan de försöka 
kommunicera med gester och grymt-

ningar. Samtidigt är ett stort uppbåd 
arga bönder och bybor på jakt efter 
monstren. Klarar spelfiguren att se 
till att varelserna får ett nytt hem där 
de inte blir störda av omvärlden, och 
samtidigt hindra uppbådet från att få 
tag på dem?

Kung Ottars labyrint: En spira som 
ger kraft och skydd åt sin ägare ryktas 
finnas nere i en underjordisk laby-
rint i ett otillgängligt område uppe i 
bergen. Två rivaliserande riddarord-
nar är på väg för att leta efter spiran. 
Ordensledaren skickar ut spelfigu-
ren på jakt efter den. Resan, som tar 
fyra, fem dagar med häst (snabbare 
om spelfiguren rider på en drake) är 
strapatsfylld och spelfiguren möter 
både monster och stråtrövare. Om 
spelfiguren flyger på en drake kan Sa-
goberättaren låta fienderna vara be-
ridna på flygande djur de också. Väl 
på plats utanför ingången är spelfi-
guren sist på plats. Utanför ingången 
finns nämligen spår efter de andra 
riddarna som gett sig ned i underjor-
den: till exempel övergivna hästar, ett 
tält som står kvar, och liknande. Det 
syns också spår efter strid. Inne i laby-
rinten kommer spelfiguren att stöta 
på fällor, farliga monster och hitta 
spår efter de andra riddarna, som till 
exempel övergivna vapen och delar 
av rustningar. Men riddarna själva 
syns inte till någonstans. Det visar 
sig att de finns i labyrintens hjärta, 
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där också spiran finns. De har gått 
i Kung Ottars sista fälla och ligger 
medvetslösa på golvet. Deras medve-
tanden har fångats i några stenstatyer. 
Den som ska ta spiran måste klara 
ett Trolldomskast med två tärningar 
och välja den sämsta. Misslyckas det 
vaknar de fyra stenstatyerna i rum-
met till liv och attackerar inkräkta-
ren. Om inkräktaren får slut på liv 
fångas dennes medvetande i statyerna 
till dess att någon besegrar dem och 
tar spiran.

Sheriff
Sheriffen ser till att lagar och regler 
följs inom sitt område. Det kan vara 
en stad, eller ett lite större område 
som en provins. Ofta har sheriffen 
ett antal knektar under sig som denne 
styr över. Det händer också att en del 
sheriffer övertolkar sina befogenhe-
ter och sätter sig själva över lagen, så 
att folk blir rädda för dem och deras 
knektar.

Specialförmåga: Lagens långa arm: 
Spelfiguren kan ta hjälp av 1T10 
knektar vid problem i stadsmiljö i 
en ickefientlig stad. Knektarna lyder 
spelfiguren och strider för denne un-
der en strid (Rörelse 5, Liv 4, Rust-
ning 3, Svärd: skada 2 liv).

Sagoförslag

Silverstölden: En penningleverans 
till drottningen har plundrats och rö-
vare har försvunnit med de flera tu-
sen silvermynten. Överfallet skedde i 
ett skogsparti som lämpar sig väl för 
bakhåll. Spelfiguren får leda jakten 

på förövarna, leta spår och försöka 
hitta dem. I skogen där skat-

ten försvann, hittar spel-
figuren spår som leder 
till ett läger där fred-

lösa bor i hyddor och tält.  Några 
av silvermynten återfinns där. Det 
är dock inte de som är de skyldiga, 
mynten har de fått efter att ha sålt 
hantverk åt de verkliga rövarna. Om 
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spelfiguren lyssnar på deras berättel-
ser, kan de laglösa peka ut riktningen 
som rövarna tagit. Efter några dagars 
spårning genom vildmarken (slå 
gärna på en händelsetabell) kommer 
spelfiguren fram till rövarnas håla. 
Rövarna har dock inga planer på att 
ge upp sin skatt... 

De fredlösa: Folket i byarna klagar. 
En grupp fredlösa uppehåller sig i 
närheten och gör stämningen orolig. 
Spelfiguren ombeds köra bort dem. 
De laglösa berättar dock att de blivit 
bortkörda från sitt hem av beväp-
nade soldater och att de gärna skulle 
återvända, men att de inte vågar. 
Om spelfiguren kan följa med dem, 
skulle de dock våga sig hem igen. Om 
spelfiguren går med på detta, visar 
det sig att det är spelfigurens egna 
knektar som kört bort dem, då de 
bodde på ett område som ska bli ett 
dagbrott där man gräver efter guld. 
Kan spelfiguren hitta en lösning så 
att alla blir nöjda, och ge de fredlösa 
ett nytt hem?

Tjuvjägarna: Tjuvjägare har under 
lång tid fällt bytesdjur på  drottning-
ens marker och nu måste det bli ett 
slut på detta! Spelfiguren får leta rätt 
på förövarna och föra dem inför rätta. 
Det visar sig att brottslingarna är troll 
som alltid bott och jagat i området, 
redan långt innan människorna kom 
dit. Drottningen vill dock obönhör-

ligen att de ska bort, och hotar med 
att skicka dit sin armé. Trollen å sin 
sida vill inte flytta, för de har alltid 
bott där. Om inte spelfiguren kan 
övertyga någon av dem eller medla 
fram en lösning blir det krig, och det 
vill ingen ha...

Skrivare
Skrivaren följer med riddaren på den-
nes resor och nedtecknar de fantas-
tiska hjältedåd riddaren utför! Vid de 
händelser inga hjältedåd utförs – inga 
problem! Det gäller bara att drama-
tisera berättelsen lite...

Specialförmåga: Dramatiker: Kan 
berätta historier på värdshus för att 
slippa betala för kost och logi. Får slå 
två tärningar och välja den bästa för 
att luras, eller avslöja en lögn.

Sagoförslag

Den fege riddaren: Spelfiguren får i 
uppdrag av en mäktig familj att följa 
med deras barn, en nydubbad rid-
dare, på dennes första jakt efter hjäl-
tedåd. Spelfiguren får bra betalt och 
föräldrarna är noga med att de inte 
vill bli besvikna på sitt barn. I sin jakt 
på hjältedåd visar sig dock riddaren 
vara en riktig fegis, som hellre flyr 
än att illa fäkta. Det blir ofta spelfi-
guren som får lösa situationerna när 
de möter monster och hemskheter. 
Riddaren beklagar sig för spelfiguren 
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och är rädd för vad föräldrarna ska 
säga och göra om de får veta detta. 
Riddaren bönar och ber spelfiguren 
att skriva en tillrättalagd version av 
deras öden och äventyr.

Reseberättelsen: Spelfiguren får i 
uppdrag att resa runt mellan rikets 
städer och beskriva landsbygden, na-
turen, folket och städerna. Dessutom 
ska spelfiguren ta med sig ett minnes-
föremål från var by och stad denne 
besöker att visa upp för drottningen. 
Drottningen har alltid önskat en dy-
lik reseskildring genom riket. Spelfi-
guren får med sig en del pengar för 
att klara resan. Under resan får spe-
laren slå ett slag på en händelsetabell 
per två dygn på resande fot. Se tabel-
lerna i denna boks sista kapitel.

De gamla pergamenten: Några 
särskilt gamla pergamentrullar i 
det kungliga biblioteket är så gamla 
och sköra att de snart vittrat sönder. 
Spelfiguren anses lämplig att göra en 
avskrift av rullarna för hand. I perga-
menten hittar spelfiguren en profetia 
som förutspår att olyckor ska drabba 
riket det innevarande året om ingen 
förhindrar dessa från att ske. Riket 
ska drabbas av farsoter, missväxt och 
jordbävningar beroende på att de ma-
giska energierna i en gammal magi-
kers grav läcker ut. Kan spelfiguren 
förhindra att detta sker och rädda 
riket undan katastrofen? 

Skräddare
Skräddaren arbetar med tyger av 
olika slag och syr kläder, mantlar 
och andra tygföremål. Skräddarens 
liv är ofta stillsamt och lugnt, det är 
ett yrke där det inte är så vanligt att 
jaga ära och berömmelse med vapen 
i hand. 

Specialförmåga: Förklädnad: Får slå 
två tärningar och välja den bästa för 
att förklä sig för att inte bli igenkänd.  

Sagoförslag

Den magiska synålen: Spelfigu-
ren får en speciell synål i gåva av en 
kund. Synålen visa sig vara magisk. 
Om man syr kläder med den till nå-
gon annan, kan man förvandla sig 
till den personen så länge man har 
på sig det plagget. Det visar sig att 
kunden var en älva och att både älv-
folk och människor är ute efter nålen, 
de förra för att förstöra den och de 
senare för att göra perfekta spioner 
med dess hjälp.  Även om inte spel-
figuren själv upptäcker nålens hem-
lighet, så kommer de båda folken att 
vara ute efter att jaga rätt på den. Den 
som hinner först till spelfiguren tar 
denne tillfånga och kräver att få veta 
var nålen finns. Vilken sida ställer sig 
spelfiguren på, eller vill spelfiguren 
hellre behålla nålen för egen vinning?

En mantel för drottningen: Hovet 
kallar samman rikets skickligaste 
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skräddare för att sy en ny kollektion 
kläder åt drottningen. Bara en av 
skräddarna får dock jobbet. En täv-
ling anordnas där den som syr den 
vackraste manteln vinner och blir 
hovskräddare. Det är ett fint och 
välbetalt jobb. För att lyckas behövs 
goda råvaror. Men att få tag på dessa 
är svårt. Tyget till manteln ska vara 
vävt av spindelnätstråd från en jät-
tespindel, med detaljer av jätteörns-
fjädrar. För att få lyckas med detta 
måste spelfiguren ut på en farofylld 
resa, och återvända till slottet för att 
göra den finaste manteln av dem alla.

Smed
Smeden jobbar vid hässjan och stä-
det och tillverkar metallföremål, både 
vapen, rustningar och nyttoföremål 
som hästskor och redskap. En skick-
lig smed är eftertraktad och kan tjäna 
bra med pengar. Ett fåtal smeder i 
landet kan också smida föremål av 
månsilver, men det är en konst få 
förunnat.

Specialförmåga: Spelfiguren slår två 
tärningar och väljer den bästa för att 
laga/skapa rustningar, sköldar och 
vapen. Om hen slår en 1:a ökas dess 
skydd/skada med.

Sagoförslag

Anfallet: De flesta stridsdugliga i byn 
där spelfiguren bor är ute i fält då de 
blivit värvade av hertigen i området. 
Spelfiguren är dock kvar i sin smedja. 
En dimmig gryning anfaller fiender 
ur dimman. Det är upp till spelfigu-
ren att rädda byborna och antingen 
försvara byn eller fly med barn, gamla 
och sjuka till närmsta stad där de kan 
söka skydd. Men vad vill fienden? 
Och vilka är de? Det visar sig vara 
hemskare än vad spelfiguren trott, då 
de som anfaller är de bybor som vär-
vats till drottningens armé. De verkar 
vara under en mäktig förtrollning, 
men hur bryter man den och hur 
försvarar man sig mot någon man 
inte får skada?
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Månsilvret: Spelfiguren får tag på 
månsilver, en mycket dyrbar me-
tall med magiska egenskaper, då en 
dvärg på genomresa behöver hjälp 
med att sko om sin häst hos spelfi-
guren. Månsilvret är dock förhäxat 
och bringar spelfiguren otur. Inget 
spelfiguren smider efter det blir bra, 
affärerna går dåligt och det inträffar 
ständigt olyckor. För att lösa förhäx-
ningen måste spelfiguren bege sig till 
Universitetet för magi (se Trolldom) 
för att be lärarna där om hjälp.

Stridsmagiker
En stridsmagiker är inriktad på för-
trollningar som har att göra med 
strid. De arbetar ofta åt något hov, 
eller någon riddarorden. Ibland är de 
som frilansare och säljer sina tjänster 
till den som kan betala bäst.

Specialförmåga: Får slå mot Troll-
dom istället för Rörelse i vanlig strid 
(valfritt).

Sagoförslag

Striden vid passet: En fiendearmé av 
monster är på väg mot landet. Men 
de måste först komma över bergen - 
och där finns det bara ett bra ställe för 
en armé att passera: det befästa Elis 
pass. Kan spelfiguren leda sina solda-
ter vid passet till seger då de försvarar 
det mot monstren? Kommer monst-
ren igenom är det nämligen ute med 
landet! Även om spelfigurens soldater 
är få till antalet och monsterarmén 
mycket större, så har försvararna 
fördelen att hela monsterarmén inte 
kommer fram till muren samtidigt, 
då passet är ganska smalt. Spelfiguren 
måste hålla stånd en hel dag, för inte 
förrän mot natten kommer förstärk-
ningarna att hinna fram...

Uppdrag Atlantis: Spelfiguren får 
i uppdrag att bege sig till sjöjung-
frurnas rike Atlantis för att förhandla 
med drottningen där, då skräckslagna 
sjömän vittnar om att sjöjungfrur at-
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tackerat fartygen som plundrat dem 
på värdeföremål under en tid. Spelfi-
guren får en magisk dryck som under 
uppdraget förvandlar denne till sjö-
jungfru. Atlantis drottning vet inget 
om några attacker mot fartyg, men 
säger att en del sjöjungfrustammar 
ibland attackerar skepp på ytan men 
att hon har förbjudit det. Spelfigu-
ren får söka upp stammarna för att ta 
reda på vilken stam det är som ligger 
bakom brotten, och försöka få dem 
att sluta med det.

Väpnare
Väpnaren har vanligen gått i lära se-
dan unga år och följer nu med rid-
daren på dennes resor och hjälper till 
med att ta hand om vapen, utrust-
ning och andra praktiska göromål. 
Väpnarens mål är att själv en dag bli 
dubbad till riddare. Då är väpnarens 
roll en bra start.

Specialförmåga: Får låna en väns 
värde i Rörlighet vid stridsslag. 

Sagoförslag

Försvunnen: Spelfigurens riddare 
är försvunnen! Som väpnare till den 
försvunne riddaren tar spelfiguren på 
sig att leta rätt på sin mästare. Spå-
ren leder till Gamla skogen där spel-
figuren råkar ut för allehanda faror 
som jättespindlar, bitarbaggar och 
andra otäckheter. Spelfiguren hittar 

sedan riddaren bunden hos stråtrö-
vare som kidnappat denne för att 
kräva en lösensumma. Ska spelfigu-
ren befria riddaren eller hämta hjälp?

Vilse: Vid ett besök på ett värdshus 
vinner spelfiguren ett parti tärning 
och får som vinst en flöjt. Under ett 
överfall nästa dag kommer spelfigu-
ren och riddaren ifrån varandra. Spel-
figuren är vilse i vildmarken och jagad 
av rövarna som låg bakom bakhållet. 
De vill till varje pris komma åt flöj-
ten som har magiska egenskaper och 
söver den som hör dess melodi, un-
dantaget den som själv spelar på den. 
Det skulle vara ett utmärkt verktyg 
vid rån och överfall. Kan spelfiguren 
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hålla sig undan rövarna länge nog för 
att hitta tillbaka till riddaren? Kom-
mer spelfiguren att upptäcka flöjtens 
hemlighet? Hur överlever spelfiguren 
i vildmarken?
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3. Specialförmågor3. Specialförmågor
I regelboken finns en mängd specialförmågor som spelarna kan få innan och 
under spelets gång. I detta kapitel hittar du specialförmågor som kompletterar 
dessa. Du kan välja att slå på denna tabell istället för den i regelboken om 
Sagoberättaren godkänner det.

Alert
Spelfiguren får alltid agera först i 
strid. 

Avväpna
Istället för att göra skada med en 
lyckad attack kan spelfiguren välja 
att motståndaren tappar sitt vapen.

Beslutsam
När spelfiguren väl beslutat sig för 
något gör denne allt för att se till 
att uppfylla det. Det innebär att så 
länge spelfiguren kämpar mot sitt 
mål, får denne slå om två tärnings-
kast per saga, men om spelfiguren 
viker från sitt mål, måste denne slå 
två tärningar för varje tärningskast. 
Den ena tärningen visar lyckat/
misslyckat, och den andra tär-
ningen visar om spelfiguren måste 
slå om sitt slag. Om utfallet på den 
tärningen blir 0, måste det första 
slaget slås om, ifall det var lyckat.

Björnstark
Spelfiguren klarar av att lyfta mycket 
tunga saker som andra normalt inte 
skulle klara. Spelfiguren ger ett extra 
liv i skada vid strid.

Bärsärkargång
Spelfiguren delar ut kraftfulla attacker 
mot sina motståndare utan att bry sig 
om sin egen säkerhet. När spelfiguren 
går bärsärkargång får denne slå två 
tärningar och välja den som visar bäst 
vid anfall. Dessutom gör spelfiguren 
ett extra liv i skada per attack. Spel-
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figuren kan inte använda avståndsva-
pen under bärsärkargången och kan 
inte parera eller på något annat sätt 
försöka undvika attacker riktade mot 
denne. Däremot får spelfiguren göra 
två anfallsattacker per runda. Spelfi-
guren kan inte sluta gå bärsärkargång 
förrän striden är över.

Dubbelhand
Spelfiguren kan använda båda sina 
händer lika bra, men inte samtidigt. 
Spelfiguren kan till exempel skriva el-
ler fäktas lika bra med båda händerna.

Ducka
Spelfiguren får slå två tärningar och 
välja den bästa för att undvika en 
attack.

Falksyn
Spelfiguren är mycket skarpsynt och 
får slå två tärningar och välja den som 
visar bäst vid alla slag som rör Upp-
täcka där synen spelar störst roll, till 
exempel för att hitta saker, personer 
som gömt sig eller liknande. 

Gott läkekött
Spelfiguren läker två skador per dygn 
i spelet.

Hämnare
Om en av spelfigurens vänner blivit 
utslagna ur sagan, får spelfiguren slå 
två tärningar och välja den som visar 
bäst vid alla tärningskast i strid mot 
den som besegrade spelfigurens vän.

Mästerskytt
Spelfiguren får slå två tärningar och 
välja den som visar bäst för alla tär-
ningskast som rör skytte med pilbåge.

Nio liv
När spelfiguren egentligen skulle 
förlora sitt sista liv, slå ett slag mot 
Trolldom. Om spelfiguren klarar det, 
har denne fortfarande ett liv kvar.

Ormblod
Spelfiguren är immun mot alla gifter.

Prickskytt
Spelfiguren kan försöka träffa en 
känslig punkt på en motståndare 
med pilbåge eller armborst. Spelfi-
guren måste slå två tärningar. Båda 
måste vara lyckade för att träffa det 
området. Är bara en lyckad blir at-
tacken träff som vanligt. Om båda 
tärningarna lyckas ger attacken ett 
extra liv i skada. 

Kan ej användas om spelfiguren mås-
ste slå två tärningar och välja den 
sämsta.
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Rustningsmakare
Spelfiguren får slå två tärningar och 
välja den som visar bäst när denne 
försöker laga en trasig rustning. Ett 
automatiskt lyckat slag ökar rust-
ningens poäng med ett, utöver att 
laga den.

Snabbskjutare
Spelfiguren kan skjuta två pilar sam-
tidigt med sin pilbåge. Samtliga mål 
som spelfiguren skjuter på måste 
befinna sig framför spelfiguren när 
denne börjar skjuta. Spelfiguren 
måste slå två tärningar och välja den 
sämsta för bägge pilarna.

Stridsvrål
När spelfiguren går in i strid ger 
denne ifrån sig ett fruktansvärt strids-
vrål som gör motståndaren osäker. 
Motståndaren måste slå två tärningar 
och välja den som visar sämst på sitt 
nästa tärningsslag för magi, att at-
tackera eller undvika en attack.

Svepande hugg
Spelfiguren kan attackera upp till tre 
motståndare med en enda attack med 
ett närstridsvapen. Spelaren slår ett 
separat slag för attacken mot varje 
motståndare och måste slå två tär-
ningar och välja den sämsta vid varje 
attackslag förutom det första.
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Om spelfigurens attacker gör mer än 
ett liv i skada så gör det ett liv mindre 
i skada vid samtliga attacker utom 
det första.

Tålig
Spelfiguren är mycket stryktålig och 
har därför ett extra liv.

Uppmärksam
Spelfiguren får slå två tärningar och 
välja den som visar bäst för att upp-
täcka faror som fällor eller bakhåll.

Vapenexpert
Spelfiguren är expert på ett specifikt 
vapen. Välj ett vapen, till exempel 
värja, tvåhandssvärd, stridsklubba, 
stav eller liknande. När spelfiguren 
använder ett sådant vapen i strid så 
får denne slå två tärningar och välja 
den som visar bäst. Dessutom gör 
spelfiguren ett extra liv i skada med 
vapnet.

Våghals
Spelfiguren kan utföra de mest hals-
brytande akrobatiska stunt, slår två 
tärningar och väljer den bästa vid 
akrobatiska manövrar och landar 
dessutom alltid på fötterna när denne 
ramlar.

Vän
Spelfiguren får slå en extra tärning 
och välja den som visar bäst vid alla 
slag som på något sätt syftar till att 
direkt rädda en vän från en fara.
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Tabell för specialförmågor
5T10 Specialförmåga
5-6 Alert
7-8 Avväpna
9-10 Beslutsam
11-12 Björnstark
13-14 Bärsärkargång
15-16 Dubbelhand
17-18 Ducka
19-20 Falksyn
21-22 Gott läkekött
23-24 Hämnare
25-26 Mäterskytt
27-28 Nio liv
29-30 Ormblod
31-32 Prickskytt
33-34 Rustningsmakare
35-36 Snabbskjutare
37-38 Stridsvrål
39-40 Svepande hugg
41-42 Tålig
43-44 Uppmärksam
45-46 Vapenexpert
47-48 Våghals
49-50 Vän
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4. Djur & utrustning4. Djur & utrustning
Detta kapitel är endast ett komplement till utrustningskapitlet i regelboken. 
Här finns främst utrustning med riddaranknytning, som olika typer av svärd 
och riddjur, men även annat som kan komma väl till pass för de andra 
sysselsättningar vi presenterar i kapitel två i denna bok.

Bredsvärd
Ett tungt och stort svärd som är lite 
bredare än de flesta andra svärd. Det 
krävs två händer för att använda ett 
bredsvärd (om ingen specialförmåga 
säger annat), så personen som använ-
der det kan inte samtidigt bruka en 
sköld.

Pris: 60 silvermynt

Får
Från får kan spelfiguren få ull, får-
ost, fårskinn och kött. Detta går att 
sälja på gården eller en marknad, eller 
bruka själv. Vanligtvis behöver man 
inte köpa väldigt många får, utan 
kan köpa några tackor och låna eller 
köpa en avelsbagge för att skapa en 
fårbesättning.

Pris: 100 silvermynt

Fårhund
En fårhund är bra att ha för att hålla 
ordning på fåren. Fårhunden är sär-
skilt tränad på att valla får och kan 
ibland även användas som spår- eller 
jakthund.

Pris: 100 silvermynt

Gris
Från grisen kan spelfiguren få kött. 
Precis som med fåren räcker det om 
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man skaffar några suggor och köper 
eller lånar en galt för att skapa en 
egen grisbesättning.

Pris: 100 silvermynt

Häst
Hästen är ett djur med många an-
vändningsområden. Hästen kan 
hjälpa till i jordbruket, användas som 
drag- och riddjur.

Pris: 200 silvermynt

Höna
Hönan ger spelfiguren ägg och kött.

Pris: 40 silvermynt

Jakthund
Med hjälp av en jakthund får spelfi-
guren slå två tärningar för att jaga och 
välja den bästa. Jakthunden kan även 
hjälpa spelfiguren att spåra, genom 
samma tärningsbonus. Hunden hål-
ler också vakt mot främlingar (Upp-
täcka 7).

Pris: 60 silvermynt

Ko 
Kon ger spelfiguren mjölk, ost, kött 
och hudar. För att skaffa en djurbe-
sättning nötkreatur behöver spelfigu-
ren en tjur och några kor. Tjuren kan 
gå att låna mot en avgift.

Pris: 200 silvermynt
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Katt
Katten är förutom sällskap också bra 
för att hålla borta råttor och möss 
från trädgården. Katter är bra på att 
känna av ondskefull magi och över-
naturliga ting, och får slå ett slag med 
två tärningar och välja den bästa för 
att upptäcka trolldom i närheten 
(Trolldom 6).

Pris: 50 silvermynt

Kortsvärd
Ett ca 70 centimeter kort svärd. Kall-
las också ibland bondsvärd.

Pris: 40 silvermynt

Lie
Med hjälp av lien slår man hö som 
bland annat behövs för att mata djur-
besättningar under vintern. Hö kan 
också användas i till exempel sängar 
och som stoppning i skor.

Pris: 15 silvermynt

Långbåge
Långbågen ger två extraliv i skada, 
och kan skjuta upp till 100 meter.

Pris: 25 silvermynt

Långsvärd
Ett cirka en meter långt svärd. Popu-
lärt bland många riddare och krigare. 
Går bra att använda med en hand, 
så det tillåter bäraren att samtidigt 
använda en sköld.

Pris: 65 silvermynt

Mulåsna
Mulåsnan är en god följeslagare som 
kan bära mycket av spelfigurens ut-
rustning, eller dra en plog eller en 
liten vagn.

Pris: 150 silvermynt

Oxe
Oxen är en kastrerad tjur. Den an-
vänds till exempel för att dra kärror, 
vagnar och plogar.

Pris: 180 silvermynt
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Parersköld
En liten sköld som används vid till 
exempel fäktning. Skyddar mot en 
skada.

Pris: 30 silvermynt

Pergament
Skrivpapper. Fungerar också utmärkt 
till kartritning, till exempel för att 
lättare orientera sig i underjordiska 
labyrinter.

Pris: 5 silvermynt

Plog
Plogen underlättar för bonden i jord-
bruket. Dras oftast av en oxe eller 
häst. Används för att vända jorden i 
till exempel ett potatisland.

Pris: 40 silvermynt

Putsduk
Ett litet tygstycke som används för 
att putsa sitt vapen eller sin rustning-
blank och ren. Förhindrar rost och 
smuts som kan försämra prestandan.

Pris: 5 silvermynt

Plåtrustning
En riddarrustning i plåt ger ett bra 
skydd, men är tung att bära. Medan 
man bär plåtrustningen får man ett 
lägre i Rörelse. Rustningen skyddar 
fyra skador.

Pris: 150 silvermynt

Reparationset
En väska med verktyg för att repa-
rera trasiga rustningar och vapen. 
Den som använder reparationssetet 
och inte är smed eller har special-
förmågan Rustningsmakare måste 
slå två tärningar och välja den som 
visar sämst för att lyckas laga en 
rustningspoäng.

Pris: 75 silvermynt
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Sadel
Oumbärligt för riddare och ryttare. 
Sadeln är tillverkad i läder och spänns 
fast vid hästen.

Pris: 30 silvermynt

Sax
Saxen är ett måste för till exempel 
skräddaren som ska sy eller bonden 
som ska klippa ull av sitt får.

Pris: 10 silvermynt

Skära
Skäran används för att samla örter 
och annan växtlighet.

Pris: 5 silvermynt

Stridsgissel
En rund kula med spikar som sitter 
fast i handtaget med en kedja. Ger 
två liv i skada. 

Pris: 30 silvermynt

Stridshammare
Stridshammaren används som nam-
net antyder till strid. Den ger två 

extra rustningspoäng i skada på 
rustningar.

Pris: 25 silvermynt

Stridshäst
En stridshäst är en häst som är trä-
nad för att användas i strid. Oträ-
nade hästar blir lätt skrämda och kan 
kasta av sina ryttare eller skena iväg 
vid sammandrabbningar. Stridshästar 
är tränade för att klara detta.

Pris: 250 silvermynt

Tvåhandssvärd
Ett stort och tungt svärd som krä-
ver båda händerna att använda (om 
ingen specialförmåga säger annat), så 
bäraren kan inte samtidigt använda 
en sköld. Tvåhanddssvärdet ger två 
liv i skada.

Pris: 75 silvermynt

Tvåhandsyxa
En stor yxa med egg på båda sidorna. 
Yxan ger två liv i skada vid strid. 
Måste hållas med båda händerna om 
ingen specialförmåga säger annat.

Pris: 50 silvermynt

Tält
Ett tält underlättar för den som vill 
sova ute trots dåligt väder. tält an-
vänds också under krigsmarscher, 
belägringar och av upptäckare.

Pris: 50 silvermynt
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Vagn
Vagnen kan vara öppen eller täckt 
och kan av somliga användas som 
bostad, vilket är vanligt hos till ex-
empel kringresande gycklare och 
cirkussällskap.

Pris: 150 silvermynt

Vapenolja
Olja som används för att förhindra 
att svärd och andra metallvapen el-
ler rustningar börjar rosta. Smörjes 
in med en putsduk.

Pris:  10 silvermynt

Vapenrock
En tunika eller särk som bärs över 
rustningen. Vanligen med bärarens 
vapenmärke på.

Pris: 30 silvermynt

Yxa
Med yxan hugger spelfiguren till ex-
empel ved och fäller träd.  

Pris: 15 silvermynt
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5. Magiska föremål5. Magiska föremål
Det finns mängder av magiska ting i världen, några rätt harmlösa med bara 
en enkel förtrollning för effektens skull, andra föremål besitter en enrom kraft 
och kan i orätta händer bli farliga för ägaren eller omgivningen. I detta kapitel 
hittar du några magiska föremål av olika styrka.

Aminas flamma
En plunta med ett magiskt medel, 
som smörjes på ett svärd, eller annat 
föremål. Föremålet blir då brinnande 
med en klar låga, och ger ett liv extra i 
skada vid strid, och går dessutom ige-
nom rustningar och naturliga skydd.

Brindolins fabulösa 
bok
En uråldrig bok som vid en första an-
blick tycks vara skriven på ett främ-

mande språk, men efter att ägaren 
tittat en stund i boken, förstår denne 
allt som står där. Det är nämligen en 
magisk bok, ett slags lexikon som 
innehåller kunskap om allt möjligt, 
några förtrollningar och dessutom 
har ett kapitel där den själv nedteck-
nar en krönika över dess ägares liv 
och bravader.

Demonklingan
Ett svärd som är besatt av en demon. 
Ägaren till svärdet får slå två tär-
ningar på alla slag i strid där svärdet 
används, men ägaren förlorar också 
ett liv till svärdet för varje dygn utan 
strid då demonen kräver blod.

Det besjälade svärdet 
Io
Svärdet är besjälat och lever således. 
Det är ett sorgset svärd, som förutom 
att det kan tala, djupt och innerligt 
önskar att det var en harpa istället. 
Svärdet ogillar nämligen strid och är 
rädd för blod. På alla tärningskast för 
försvar med svärdet får spelfiguren slå 
två tärningar och välja den bästa. Vid 
anfall får spelfiguren slå två tärningar 
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och välja den sämsta. Svärdet försö-
ker nämligen låta bli att skada någon.

Det magiska hjärtat 
Det magiska hjärtat är ett halsband. 
Den som äger halsbandet får hjär-
tats magiska kraft och blir i stort sett 
omöjlig att döda i strid (undantaget 
med magiska vapen). Ägaren läker 
nämligen liv i samma takt som van-
liga vapen ger skada.

Krigshjärtat
Krigshjärtat är en amulett som ger 
den som bär den ett stort mod. Bära-
ren behöver aldrig slå på någon tabell 
för skräck. Krigshjärtat ger också bä-
raren förmågan att slå två tärningar 

vid närstrid och välja den som visar 
bäst. 

Lögnernas harpa
Lögnernas harpa ger ägaren förmå-
gan att slå två tärningar och välja den 
som visar bäst när ägaren försöker 
ljuga eller luras.

Mäster Brignas 
bredsvärd
Mäster Brignas bredsvärd är mytom-
spunnet och ger dess bärare extra tur 
i strid, så att bäraren då slår två tär-
ningar och väljer den bästa. Men allt 
är inte bra. Alla vänner till ägaren får 
slå två tärningar och välja den som vi-
sar sämst vid alla anfallsslag. Försvar 
fungerar däremot som vanligt.

Ozias 
osynlighetsmantel
Denna mantel gör bäraren osynlig, 
så länge den är knäppt över axlarna. 
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Bäraren kan dock fortfarande höras 
och därför upptäckas.

Själavandraren
Den som dödar någon annan med 
svärdet Själavandraren, får dennes 
själ i sig, eller åtminstone den dödes 
minnen och specialförmågor som 
påverkar egenskapskast. Det har 
genom historien funnits flera ägare 
till svärdet, men de har alla slutat på 
samma sätt – alldeles galna. Att ta 
in för många varelser minnen så att 
man till slut inte vet vilka som är ens 
egna och vem man själv är kan ha den 
inverkan på de flesta... För var femte 
varelse bäraren av Självavandraren 
dödar, måste ett slag mot Trolldom 
göras. Misslyckas det förlorar bäraren 
förståndet. 

Sköldklyve
Denna yxa splittrar sköldar och andra 
vapen som försöker parera den, om 
utfallet på tärningen samtidigt blir 
både udda och lyckat. Sköldar och 
rustningar ger då inget skydd till sin 
bärare.

Tagarons sköld
Tagarons sköld skyddar även mot 
magiska vapen och står emot drakeld 
(Rustning 4).

Tagrannas heliga lans
En legendarisk lans som gör fyra liv i 
skada vid strid mot drakar. Den som 
använder lansen i strid slår två tär-
ningar och väljer den som visar bäst, 
även på försvarsslag.
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6. Borgar & belägringar6. Borgar & belägringar
Borgens syfte är att skydda de som lever innanför dess murar. Dess murar bevakas 
av soldater och portarna likaså. Inuti borgen finns förnödenheter och nog med 
manskap för att klara belägringar och strider. Men de flesta borgar har också 
någon svaghet...

Det finns många borgar som nått 
ryktbarhet. Vissa för att vara i stort 
sett ointagliga för fienden, andra för 
sin prakt och rikedom. Ofta utnyttjar 
borgen terrängen för att stärka sitt 

försvar, många borgar är till exempel 
byggda på kullar för att vara lättare 
att försvara, eller mot en bergssida så 
att de bara kan bli anfallna från ett 
håll. Vanligt är också dubbla murar, 
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där den yttre muren är lägre än den 
inre, så bågskyttar kan anfalla fiender 
från båda murarna samtidigt. Bor-
gens svagaste punkt är huvudporten. 
Där gäller det att avskräcka fienden 
från att våga sig in. Ofta omgärdas 
porten av två torn så att den blir lät-
tare att försvara. Där uppifrån kan 
man sedan kasta stenar, het olja eller 
andra föremål på angriparna. Hu-
vudporten kan ibland ha både vind-
brygga och fällgaller utöver eller istäl-
let för port. Många borgar omgärdas 
även av vattenfyllda vallgravar som 
hindrar fiendens framryckning. 

Inne i borgen bor en stor mängd 
personer som alla har olika sysslor 
att sköta; olika sorters tjänstefolk, 
hantverkare, soldater, borgens före-
ståndare och en mängd andra. Där 
finns stall och källare med fånghålor, 
hovsalar, rum för de boende, biblio-
tek, förråd och rustkammare bland 
annat. 

Stadsmurar
Många städer är omgivna av en hög 
stadsmur som ska avskräcka fiender 
från att försöka ta staden. Precis som 
med borgmurarna är det portarna 
som är de svaga länkarna. I en stad 
bor det mycket folk, så det behöver 
finnas flera portar för att stadens be-
hov ska kunna tillgodoses. Det går till 
exempel åt mycket mat för att mätta 

alla stadens invånare, och maten od-
las och jagas på landsbygden och i 
markerna utanför staden.

Belägringar
Då det är svårt att inta en borg, hän-
der det ibland att fienden inte anfal-
ler utan bara belägrar den. Då slår de 
en järnring runt borgen och väntar 
på att de där inne ska ge upp. En be-
lägring kan vara väldigt länge. Därför 
finns det också stora matförråd i bor-
gen, så att de som lever där ska kunna 
uthärda en belägring. Alla livsmedel 
klarar dock inte så lång lagring. För 
att kunna äta dålig mat, är det inte 
helt ovanligt med starka kryddor el-
ler mycket lök för att dölja smaken.

Belägringsvapen
Armén som belägrar borgen har en 
del maskiner att tillgå för att under-
lätta striderna. Mot tjocka och höga 
stenmurar står man sig slätt, även 
med häst och svärd. Det finns en 
mängd sinnrika maskiner för detta 
ändamål. Här kommer vi att ta upp 
några av de vanligaste.

Utöver de som här beskrivs används 
ibland också drakar vid belägringar 
eller stormningar av borgar. Det är 
väldigt effektivt, och därför har de 
flesta borgar även sina varianter av 
ballistor för att skjuta mot drakarna.
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Ballist: Ett stort vapen som kan 
användas vid belägringar. De ser ut 
som stora armborst på stativ. Dessa 
skjuter enorma pilar, stora som spjut. 
Ballistans pilar ger tio liv i skada på 
levande varelser.

Belägringstorn: Stora trätorn på hjul 
som gör att tornet kan rullas fram 
mot borgen. Högt upp finns en lucka 
som bara kan öppnas inifrån. Inuti 
belägringstornet väntar sedan solda-
ter som kan storma muren när det är 
nära nog. Luckan fungerar då som 
en bro till murkrönet. Ibland hänger 
man våta djurhudar på utsidan av 
tornet, för att brinnande pilar inte 
ska kunna sätta det i brand. Ett be-
lägrinstorn har åtta rustningspoäng.

Blida: Blidan är ett slags motvikts-
slunga, som kastar stora stenar mot 
borgen för att rasera murarna. Bli-
dans stenar ger tio liv i skada på le-
vande varelser.

Katapult: En kastmaskin med häv-
arm, Katapulten används för att 
slunga stora stenar mot murarna. 
Katapultens stenar ger tio liv i skada 
på levande varelser.

Murbräcka: För att ta hål på mu-
rar och slå in stadsportar kan man 
använda sig av en murbräcka. Den 
rullas fram på en träställning på hjul. 
Det är en stor stock med en metal-
lände. Stocken är upphängd på ked-
jor, och genom att svänga stocken 
fram och tillbaka bearbetar man mu-
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Belägringstorn

Ballist

ren som till sist ger vika. Omkring 
murbräckan bygger man ofta väggar 
och tak, för att skydda mot fiendens  
projektiler.

Stegar: Långa stegar med hakar högst 
upp. Hakarna används för att fästa 
stegarna i murkrönet så att försva-
rarna inte kan knuffa ut stegarna så 
lätt.
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Blida

Murbräcka

Katapult



55

7. Riddarordnar7. Riddarordnar
Det finns ett stort antal riddarordnar med olika mål och arbetssätt. De allra 
flesta erkänner sig till de levnadsregler för riddare, vilka presenteras tidigare i 
denna bok. Men inte alla ordnar. Somliga verkar i det dolda och har egna motiv 
och strävan efter att styra hela riken...

Drakriddarnas orden
Drakriddarnas orden är liten, men 
mäktig. De är nämligen allierade med 
drakar, och deras ordensledare är en 
uråldrig bergsdrake vid namn Mim. 

Orden håller till i jättelika grottsalar 
under bergen. Där har Mim sin tron-
sal. I bergets innanmäte bor ett tjugo-
tal drakar, samt ett hundratal riddare. 
Då Mim älskar guld och rikedom har 
orden samlat på sig en mängd skat-
ter. De har dock inte rövat det från 
trakten, utan hämtat det från fjärr-
ran länder. De vill inte ha problem 
där de bor.

Även om de tidigare hållit sig vän-
ligt inställda till drottningen, så har 

Mim fått smak på makt och har pla-
ner på att en dag störta regenten och 
själv utropa sig till härskare. Även om 
hon har en del drakar till sin hjälp, 
så behöver hon fler riddare och sol-
dater, så det senaste året har de flitigt 
värvat nya medlemmar. Hon inser att 
det behövs om de ska kunna ta och 
hålla landet.

Drottningen är medveten om dessa 
planer, och har i hemlighet bör-
jat förbereda sig på att möta hotet. 
Hon har bland annat en spion bland 
drakarna. Draken Jo är i hemlighet 
hennes bundsförvant.
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Drakriddarnas orden har en egen 
tolkning av vad det innebär att vara 
riddare. Här är deras ordensregler:

• Den starkes rätt.

• Sträva efter rikedom.

• Makt är något man tar, inte får.

• Lojalitet mot dina bröder och syst-
rar i orden.

• Absolut lydnad.

Sagoförslag

Spionen: Ordensledaren Mim miss-
tänker en spion i sina led. Hon ber 
sina trogna undersåtar undersöka sa-
ken genom att sprida falsk informa-
tion och se vad som läcker ut. Men 
kan spelfigurerna överlista draken Jo? 
Finns det fler spioner? Och om de 
avslöjar draken, eller om Jo märker 
att de är henne på spåren, kommer 
hon försöka fly med en kista full av 
drakriddarnas hemliga skrifter för att 
lämna till slottet. Och de får drott-
ningen under inga omständigheter 
lägga beslag på!

De sju svärdens 
sällskap
En liten orden som verkar i det dolda. 
De har alltid sju medlemmar, varken 
mer eller mindre, då de har sju ma-
giska svärd som de fick i sin ägo ge-
nom gudomlig försyn. Åtminstone 

är det vad de själva tror om svärdens 
ursprung. Svärden förlorar nämligen 
sin magiska kraft då något av svärden 
saknar ägare. Därför är ordens med-
lemmar särskilt sårbara när en av dem 
har dött. De har då bråttom att hitta 
en ny medlem som uppfyller deras 
krav. De sju medlemmarna anser sig 
själva vara rikets bästa svärdskämpar.

De sju svärdens hemliga tillhåll ligger 
i bergen, där de samlas vid speciella 
tillfällen. Medlemarna i sällskapet 
har bland annat svurit att vaka över 
drottningfamiljen och skydda riket 
från ondskans makter.

De sju svärdens sällskap är vida fruk-
tade av deras fiender.

De magiska svärdens krafter

Eldstunga: Svärdet kan skjuta ut 
eldsflammor som når fem meter och 
ger två liv i skada, och dessutom sät-
ter eld på antändliga saker som trä, 
tyg, pälsar och läder. Svärdet ger två 
liv i skada i vanlig strid.

Frostbite: Frostbite kan frysa fast en 
mostståndare i ett ögonblick så att 
offret blir fruset i tiden. När förtroll-
ningen släpper är det som att ingen 
tid gått för offret. För att frysas fast i 
tiden måste offret bli träffat av Frost-
bite och skada måste utdelas som 
vanligt. Desssutom måste Frostbites 
ägare avse förtrolla offret. Frostbite 
kan endast förtrolla lika många offer 
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som ägaren har skicklighet i Troll-
dom. Offret får sedan slå ett tär-
ningslag varje dygn och jämföra med 
Trolldom för att bryta förtrollningen. 
Misslyckas det får ett nytt kast inte 
göras förrän dygnet därpå. Vid ett 
automatiskt misslyckat slag får off-
ret hädanefter bara göra ett slag per 
vecka, vid ännu ett misslyckat slag 
ett per månad, sedan år, decennium 
och sekel. Frostbite ger två liv i skada.

Himlavass: Himlavass låter sin 
ägare slå två tärningar vid alla slag 
för strid, även försvar, och välja den 
bästa. Detta gäller även om ägaren 
tillfälligt använder ett annat vapen. 
Himlavasss ger två liv i skada.

Stålklyve: Svärdet splittrar de va-
pen, sköldar och rustningar som 
används för att försvara sig mot det, 
om tärningskastet för anfall blev både 
udda och lyckat. Stålklyve ger två liv 
i skada.

Sköldsplittra: Sköldsplittra går 
genom alla sköldar och rustningar 
(även drakpansar) och ger all skada 
på offret. Svärdet ger två liv i skada.

Blodsspillan: Blodspillan ger tre 
liv i skada. Rustningar skyddar som 
vanligt.

Själssluka: Detta svärd laddas med 
ett liv per liv det tagit från fiender, 
och läker omedelbart sin ägare i 
strid så länge det finns liv kvar som 

är lagrat i svärdet. Svärdet ger ett liv 
i skada.

Sagoförslag

Demontunga: En demon har ko-
mit in i världen och har nästlat sig 
in till drottningen, som är förtrollad 
av demonens magi och utför dennes 
befallningar. Spelfigurerna får reda 
på detta, men demonen har beordrat 
hård bevakning av slottet och spelfi-
gurerna får under inga omständig-
heter komma in, de ska helst fångas 
och deras vapen beslagtas. Kan spel-
figurerna ta sig in i slottet - utan att 
skada drottningens vakter som utför 
demonens befallningar? Kan de ta 
sig fram till tronsalen och besegra 
demonen, eller tas de tillfånga och 
tvingas till flykt för att omgruppera 
och försöka igen?

Månbärarna
Denna orden dyrkar Mångudinnan 
och har vigt sitt liv åt att följa hennes 
bud. Därför håller de i mässor och 
religiösa ritualer för att visa henne 
sin trohet. Månbärarna får inte gifta 
sig. De har oftast långt, flätat hår, 
männen har även flätat skägg. Deras 
religiösa symboler är månskäran och 
svärdet som symboliserar pånyttfö-
delse och makt.

Månbärarna har ett slott varifrån de 
utgår. Slottet är känt som Slottet Ny-
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måne. Det ligger långt norrut 
i en lite otillgänglig trakt, då Mån-
bärarna också värdesätter avskildhet 
och lugn då de inte är ute i fält eller 
på uppdrag. Deras ordensledare Luna 
Månbarn III lämnar endast mycket 
sällan slottet. Hon övertog titeln ef-
ter sin mor Luna Månbarn II i unga 
år och har styrt Månbärarnas orden 
sedan dess. Hon är nu en gammal 
kvinna med silverfärgat hår och få-

rade kinder. Hon styr orden med 
vishet och tillförsikt och blandar sig 
helst inte i politiska konflikter eller 
bråk om landområden. 

Hon har dock en stark övertygelse 
om att göra det rätta och att stå upp 
för den svage. Även hennes riddare 
följer detta exempel.

Sagoförslag

Lunas hjärta: Ordensledaren Luna 
Månbarn III är sjuk. Hon kallar på 
spelfigurerna som får i uppdrag att 
hjälpa henne. För att bli frisk behöver 
hon en liten ask som stulits från Slot-
tet Nymåne. Hon ber spelfigurerna 

lova att inte titta i asken när de hit-
tar den, utan föra den direkt till 
henne. Men vem har stulit den? 

Och varför? Vad finns i asken? Det 
visar sig efter lite efterforskningar att 
asken nog är stulen av en månbärare, 
som ska försöka sälja asken med 
innehåll för att bli rik. Om spelfigu-
rerna får tag i asken och tjuvkikar i 
den ser de att det lyser starkt därifrån. 
Inne i asken finns en magisk månsten 
som är formad som ett hjärta. När de 
för den tillbaka till Slottet Nymåne 
får de veta Lunas hemlighet. Hon är 
egentligen Mångudinnan som blivit 
förtrollad att bli människa. Asken 
behöver hon för att hon börjar bli 
gammal, och det magiska månljuset 
från månstenen hjälper henne att 
bli ung igen. Det är i själva verket 
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hon som är grundaren till Månbä-
rarna, men då under namnet Luna 
Månbarn I. Var gång hon föryngrar 
sig, byter hon namn och återvänder 
till Månbärarna som sin egen dot-
ter. Ingen annan än spelfigurerna är 
invigda i hemligheten.

Riddarna av Ar
Riddarna av Ar är en gammal riddar-
orden som alltid varit tronen trogen. 
De är inte längre så starka som de en 
gång varit, men även om deras antal 
minskat är de trogna drottningen. De 
blandar sig dock helst inte i konflikter 
längre, om det inte är absolut nöd-
vändigt. De flesta medlemmarna 
i orden är lite äldre riddare, vilka 
har rykte om sig att vara väldigt 
skickliga och spartanska. Orden 
som sådan är dock mycket rik 
och har ägor på flera håll i landet. 
De har också inflytelserika vänner på 
viktiga positioner som kan bistå dem 
med hjälp när det behövs.

De har sitt slott en bit upp i bergen, 
nära skogar och bördig mark. Tradi-
tionellt sett har Riddarna av Ar sett 
till att lag och ordning följts i landet, 
men nu när deras antal minskat då 
andra ordnar vuxit sig starkare, har 
de släppt detta självpåtagna uppdrag.

Det går många rykten om Riddarna 
av Ar, ett av de senaste gör gällande 

att de samarbetar med en demon, 
ett annat att de smider planer för att 
störta drottningen. Det första ryktet 
stämmer, de samarbetar med en de-
mon och har tagit på sig att bevaka 
en av de många portar som finns till 
demonernas dimensioner. Demonen 
som hjälper dem, vill nämligen inte 
att det kommer fler demoner till 
världen, det skulle innebära större 
problem för de som redan finns här. 
Det andra ryktet att de är ute efter 
att störta drottningen, stämmer inte. 
De har dock en spion vid hovet, men 
spionen är bara där för att de inte ska 
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lämnas utan någon information, som 
de själva ser på saken.

Sagoförslag

Porten: Porten som riddarna vaktar 
håller på att öppnas. Riddarna be-
höver hitta Mimbras formelsamling, 

som stulits från deras slott. I boken 
finns nämligen en formel som kan 
försegla porten ytterligare ett sekel. 
Men vem har stulit boken och varför? 
Spelfigurerna får i uppgift att hitta 
den skyldige och återta boken innan 
det är försent...



61

R
id

d
a

rn
a

 a
v 

A
r

M
å

n
bä

ra
rn

a

D
ra

k
ri

d
d

a
rn

a
s 

o
rd

en

D
e 

sj
u

 s
vä

rd
en

s
 s

ä
ll

sk
a

p

R
id

d
a

r 
K

a
tt

fo
t

N
a

tt
en

s 
ba

rn



62

8. Bifigurer8. Bifigurer
I spelvärlden finns det fullt av bifigurer som antingen kan hjälpa spelfigurerna 
på deras väg, eller också agera fiender. Somliga kan ge upplysningar och kanske 
återkomma i flera sagor ni spelar. Här hittar ni några olika bifigurer ni kan 
använda.

Att skapa bifigurer
Det kommer att uppstå en mängd 
situationer under spelandet där Sa-
goberättaren får hitta på en bifigur 
som behövs. Det går inte att förutse 
alla händelser och bifigurer som kan 
behövas, men det går att förbereda 
sig något så när. Här kommer några 
tips på hur du kan gå tillväga.

Namnlista 
När spelfigurerna hittar på något som 
du som Sagoberättare inte tänkt på 
innan sagan, kommer de att träffa 
personer du inte har hunnit 
tänka ut än. Då kan det vara 
bra att ha en lista med namn 
tillgänglig, där du snabbt kan 
välja ut ett namn och göra en 
liten anteckning vid detta, så 
du kommer ihåg vad det var för 
person.

Slumpmöten
Likt en händelsetabell kan du 
förebereda en tabell över personer 
spelfigurerna kan möta. Gör en ta-

bell med kolummer för namn, motiv 
och egenskaper, och fyll i lite grund-
läggande information om personen. 
Hur den kan agera med spelfigurerna 
och vilken roll den kan tänkas ha i sa-
gan. Se tabellen i slutet av kapitet för 
att få inspiration.
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Emin Munn

Cara av Östport

Bim Backlin

Alvy Spåkvinna

Kunskap: 5
Rörelse: 3
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv:  3
Rustning: 2

En gammal och slug skojare som 
oftast håller till på värdshusen, 
där han berättar skrönor om sitt 
liv. Han är en informatör för drott-
ningen och för vidare viktig infor-
mation han snappar upp till henne.

Kunskap:  3
Rörelse:  6
Trolldom:  1
Upptäcka: 4
Liv:  4
Rustning: 3

En krigare som besitter en form 
av stridsmagi som hon utövar med 
sitt magiska svärd. Hon arbetar 
ofta som livvakt eller prisjägare. 
Hon har inga betänkligheter mot 
att strida för pengar.

Kunskap:  5
Rörelse: 4
Trolldom: 1
Upptäcka: 3
Liv:  4
Rustning: 0

Samlare av magiska artefakter. Bim 
har ett stort bibliotek med perga-
ment, böcker och magiska ting. 
Bim är professor i magihistoria. 
Många av föremålen är direkt far-
liga om de hamnar i orätta händer. 

Kunskap: 4
Rörelse: 3
Trolldom: 4
Upptäcka: 3
Liv:  3
Rustning: 0

Alvy är en ung kvinna som kan 
spå framtiden. Hennes visioner 
är dock ofta suddiga och inte helt 
lätta att tolka, men i efterhand är 
det lätt att se vad hon menade. 
Hon bor i en stuga i skogen.
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Kunskap: 6
Rörelse: 7
Trolldom: 3
Upptäcka: 7
Liv: 8
Rustning: 8

Mim är ledare för Drakriddarnas 
orden. Mim är slug, hårdför och 
älskar guld och juveler. Hennes 
mål är att en dag ta makten över 
landet. Hon skyr inga medel för 
att nå sitt mål. Mim är flera tusen 
år gammal och har under tiden 
blivit ganska bekväm av sig. Hon 
är också för gammal för att kunna 
spruta eld, men det är en hemlig-
het som hon behåller för sig själv. 
Hon bär också en stor amulett 
som ett smycke i ett öra, vilket gör 
henne immun mot trolldomar och 
förtrollningar.

Kunskap:  6
Rörelse:  6
Trolldom: 5
Upptäcka: 7
Liv:  8
Rustning: 6

Jo är en ung drake i Drakriddar-
nas orden. Hon spionerar åt drott-
ningen, men är rädd att Mim är 
henne på spåren. Jo försöker vara 
så diskret som möjligt i sina kon-
takter med hovet, men Mim är 
samtidigt väldigt slug. Då Jo är 
den senaste draken att ansluta sig, 
och har därför haft lite problem att 
vinna de andras tillit.

Jo är vänlig, skämtsam och mån 
om att andra ska gilla henne. 
Hon är mycket väl beläst och 
briljerar gärna med sina historiska 
kunskaper.

Mim

Jo
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Riddar Järnnäve

Riddar Maia

Riddar Kattfot

Prins Leniar

Kunskap: 4
Rörelse: 4
Trolldom: 4
Upptäcka: 3
Liv:  4
Rustning: 4

Järnnäve är en ohederlig figur som 
är inblandad i flera skumraskaffä-
rer. Han har aldrig blivit avslöjad, 
men lagens långa arm är honom på 
spåren. Den som avslöjar honom 
kan förvänta sig en stor belöning.

Kunskap:  3
Rörelse:  6
Trolldom:  3
Upptäcka: 5
Liv:  4
Rustning: 4

Kallas också Nattväktaren då hon 
är kapten för Nattens barn som lig-
ger i fejd med skuggätarna sedan 
många, många år. Hon är barsk 
och hårdför och skickar ofta ut 
undersåtar på farliga uppdrag.

Kunskap:  4
Rörelse: 5
Trolldom: 2
Upptäcka: 4
Liv:  4
Rustning: 4

Riddar Kattfot är känd för sitt 
mod och sina hjältedåd. Hon har 
besegrat många drakar, och har 
stor kunskap när det kommer till 
de stora bestarna, kunskap hon 
gärna delar med sig av.

Kunskap: 3
Rörelse: 4
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv:  4
Rustning: 2

Prinsen vill till vilket pris som helst 
bli regent över riket, men det finns 
många tronföljare som står på tur 
innan honom, något han har för 
avsikt att ändra på. Leniar har 
många trogna undersåtar.
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Quin Kvickfot

Puck Smedsman

Sara Helare

Kunskap: 5
Rörelse: 5
Trolldom: 1
Upptäcka: 2
Liv:  4
Rustning: 2

Quin är hittills obesegrad i fäkt-
ningsdueller, och har heller aldrig 
åkt fast för något brott, men det är 
nog bara en tidsfråga. Quin leder 
ett gäng banditer som rånar kara-
vaner och andra resande. 

Kunskap:  2
Rörelse:  4
Trolldom:  1
Upptäcka: 4
Liv:  4
Rustning: 0

Rikets kanske skickligaste smed. 
Puck har lärt sig några förtroll-
ningar som gör smidesverken för-
häxande sköna och fyller den som 
ser dem med ett habegär, men de 
får ibland någon magisk förmåga. 

Kunskap: 5
Rörelse: 3
Trolldom: 5
Upptäcka: 3
Liv:  4
Rustning: 0

Sara är en sjöjungfru från Atlantis. 
Hon övergav havet för kärleken. 
Hon längtar tillbaka till Atlantis, 
men vågar inte återvända då hon är 
rädd för vad hennes sjöjungfruvän-
ner ska tänka. Hon har kvar sina 
krafter och använder dem för att 
hjälpa den som behöver. Hon kan 
läka nästan alla skador. De som 
träffar henne får uppfattningen att 
hon är sorgsen och grubblande av 
sig. Så länge Sara vistas på torra 
land ser hon ut som en människa, 
men blir hon blöt så förvandlas 
hon genast till en sjöjungfru.
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Tabell för slumpmöten
1T10 Namn Egenskaper
1 Elrik Utger sig för att vara vän, men förråder vid 

kritiska ögonblick om han kan tjäna på det.
2 Konan Krigare modig men dumdristig. Ställer ofta 

till det för sina vänner.
3 Karter Ficktjuv, snattar penningpungar på t.ex. 

marknader.
4 Mara Lönnmördare, medlem i Skuggornas orden. 

Utför uppdrag på mästarens order.
5 Märlina Spion som fått i uppdrag att nästla sig in 

bland spelfigurerna för att avslöja en gammal 
hemlighet.

6 Ariella Förhäxad så att hon kommer att dö innan sin 
tjugonde födelsedag. Det är två veckor kvar. 
Hon vill bli kvitt förhäxningen, men hon kan 
inte meddela någon att hon har blivit förhäxad, 
så hon måste få någon att uppfylla kriterierna 
för att lyfta förhäxningen på annan väg. 

7 Rej Vill återta sin fars magiska svärd från ett gam-
malt förhäxat tempel, men hon kan inte en-
sam, så hon behöver leja någon.

8 Karion Färjkarl som inte kan lämna sin båt på grund 
av en förbannelse. Han vill ha hjälp, men för 
att hjälpa honom behöver man hitta magikern 
som förbannat honom. Och det är femtio år 
sedan...

9 Dagarast Vill hitta några tjuvjägare som dödar djur bara 
för att såga av dem hornen, och sedan lämnar 
kropparna att ruttna bort.

10 Leh Jonnon Spöke av trubadur, som vill finna frid genom 
att avslöja sin mördare. Kan dock inte tala 
själv utan bara visa suddiga syner för den som 
hjälper honom.
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9. Monster & varelser9. Monster & varelser
Sagovärlden är befolkad av en mängd olika monster och varelser som spelfigurerna 
kan stöta på under sina äventyr. I tidigare supplement till Äventyr hittar du ett 
stort antal av dessa - och här kommer ännu fler!

Babbloman
Babblomanen lever helst i nära an-
slutning till bibliotek då den älskar 
att läsa böcker, men den smyger mest 
omkring där nattetid då den får röra 
sig någorlunda ostört. De flesta är 
nämligen väldigt rädda för babblo-
maner, då de ser lite otäcka ut. De 
är dock tämligen harmlösa. Näst ef-
ter läsning är det bästa den vet att 
prata. Babblomaner är fruktansvärt 
bildade och skryter gärna vitt och 

brett om det. De gillar att veta bäst, 
men blir väldigt osäkra om det är 
något de inte vet. Det finns en del 
babblomaner som lever som orakel, 
till vilka nyfikna eller frågvisa söker 
sig för att få svar på sina frågor. Det 
är inte helt ovanligt att babblomaner 
är synska, något som ofta gör dem 
sorgsna då de kan se sin egen död.

Kunskap 6 Rörelse 3
Trolldom 3 Upptäcka 3
Rustning 0 Liv 4
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Specialförmågor

Babblig: Måste slå två tärningar för 
Trolldom och väljer den sämsta för 
att lyckas hålla tyst.

Synsk: Slår två tärningar för Troll-
dom och väljer den sämsta för att 
sia om framtiden. Ett lyckat slag 
innebär ganska korrekta spådomar 
medan ett misslyckat slag innebär 
att spådomarna uteblir, och vid ett 
automatiskt misslyckat slag blir spå-
domarna helt tokiga. Observera att 
tärningsslaget för synsk slås av Sago-
berättaren utan att någon annan får 
se resultatet.

Klumpig: Slår två tärningar och väl-
jer den sämsta i strid.

Kunskapare: Slår två tärningar och 
väljer den bästa för alla slag mot 
Kunskap.

Osynlig: Kan göra sig osynlig vid 
behov.

Bitarbagge
Bitarbaggen är en stor, ohygglig skal-
bagge med väldiga käftar. Den kan 
blir lika stor som en fullvuxen häst. 
Bitarbaggen är snabb och stark, och 
har ett hårt skal som skyddar den från 
skador. Den lever i mörka, under-
jordiska gångar, där den trivs allra 
bäst, men ibland kan den ta sig upp 
på ytan, där den stryker omkring nat-
tetid på jakt efter byte. Bitarbaggen 
äter det mesta som rör sig, och har 
inga problem att ge sig på större by-
tesdjur som oxar, hästar eller björnar.

Kunskap 1 Rörelse 5
Trolldom 1 Upptäcka 4
Rustning * Liv 4

Specialförmågor

Gift: Den som blir biten drabbas av 
bitarbaggens gift. Om offret miss-
lyckas med att slå två tärningar för 
Trolldom och välja den sämsta, blir 
offret paralyserat i 1T10 timmar.
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Snabb: Bitarbaggen får göra två saker 
varje omgång.

*Hårt skal: Skyddar mot attacker. 
Vanliga vapen kan inte tränga ige-
nom skalet (den har dock bara skal 
på ryggen). 

Vingar: Bitarbaggen kan öppna ska-
let. Där under finns fyra vingar som 
gör att den kan flyga kortare sträckor. 

Demonkista
Vid en första anblick är det lätt att 
ta demonkistan för en vanlig skatt-
kista. Det misstaget har lett till att 
många äventyrare har blivit uppätna. 
Demon kistan har en omättlig aptit 
och sväljer gärna sina offer hela. 
Demon kistan har vassa tänder som 
den kan hugga tag i sitt byte med. 
Den har ett större innanmäte än yttre 
så den kan äta saker många gånger 
sin egen storlek. Den kan dock inte 
förtära metaller, så dessa samlas i dess 

inre. Demonkistan kan bara förflytta 
sig genom teleportering, och det luk-
tar alltid svavel i dess närhet.  

Kunskap 1 Rörelse 3
Trolldom 2 Upptäcka 3
Rustning 2 Liv 2

Specialförmågor

Bedöva: Genom att bita sina offer 
kan demonkistan bedöva dem, då 
tänderna innehåller ett gift. Offret 
måste klara ett Trolldomskast med 
två tärningar och välja den sämsta 
för att inte bedövas i 1T10 rundor 
(under vilka offret ser och känner allt, 
men kan inget göra).

Lömsk: Demonkistan får slå två slag 
för att gömma sig. Lyckas den blir 
den svår att upptäcka och den som 
försöker skilja den från en vanlig kista 
måste slå två tärningar och välja den 
sämsta.

Närsynt: Demonkistan kan inte se 
klart mer än en eller två meter, så 
den kan inte upptäcka sina offer på 
längre avstånd än så då den är både 
döv och saknar luktsinne.

Snarka: När demonkistan sover snar-
kar den ljudligt med skallrande lock 
och blir då mycket lätt att upptäcka. 

Teleportering: Demonkistan kan 
bara förflytta sig genom att telepor-
tera sig, och då bara upp till 25 meter 
i taget.
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Kunskap 1 Rörelse 6
Trolldom 1 Upptäcka 6
Rustning 4 Liv 4
Specialförmågor

Gift: Med taggen kan dödskäften för-
svaga offer. Offer som blir träffade 
av den giftiga taggen får ett lägre i 
Rörelse de kommande 24 timmarna 
i spelet.

Käftar: Käftarna ger två liv i skada 
och biter igenom rustningar (ej 
magiska).

Dödskäft
Dödskäften lever oftast i underjor-
den, där den trivs bra i de mörka 
gångarna och tunnlarna som dvär-
gar och vättar grävt ut. Oftast lever 
de i små grupper, som jagar i flock 
tillsammans. De är lätta att upptäcka 
i mörkret tack vare sina stora gula 
ögon som ger ifrån sig en kuslig glöd. 
Dödskäften är fruktad för sin vildsin-
het och kvickhet i strid där den kan 
göra flera attacker med sin tagg näs-
tan samtidigt.
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Mörkersyn: Dödskäften ser utmärkt 
även i kompakt mörker.

Oskyddad buk: Döskäften har inget 
skydd på buken, så om den blir träf-
fad där (Sagoberättaren avgör om 
det är troligt) så går skadan direkt 
på liven istället för rustningspoängen.

Slem: Täckt av ett segt, frätande slem 
som bränner sönder rustningar och 
vapen (ej magiska).

Snabb: Får göra tre attacker per 
runda med sin tagg.

Hopping
Hoppingar är glada, busiga och en-
ergiska. De studsar och hoppar om-
kring då de rör sig. Deras energi och 
ryckiga rörelsemönster, tillsammans 
med deras märkliga utseende, 
gör att många är rädda 
för dem. Det ryktas 
också om att man 
blir sjuk av att vistas 
i deras närhet. Hop-
pingar förökar sig ge-
nom att dela sig själva 
när de blir gamla (de 
blir gamla när de är 
omkring 25 år). Den 
gamla hoppingen 
blir då till 
t v å , 
i b l a n d 
fler, nya 

bebishoppingar som blir helt nya 
personer. Den gamla hoppingen 
försvinner i och med att den delar 
sig. Ingen vet säkert var de kommer 
ifrån, men en del rykten säger att de 
är resultatet av ett experiment där en 
gammal magiker skulle försöka skapa 
nya super människor, men misslycka-
des. De lever lite här och var, ofta i 
sällskap som varierar från några få 
individer till hundratals, då de inte 
tycker om att vara ensamma. Hop-
pingarna är nomader och vandrar 
omkring från plats till plats.

Kunskap 2* Rörelse 4
Trolldom 2* Upptäcka 4*
Rustning 0 Liv 4
* För var 10:e hopping i en flock ökar 
hoppingarnas värden med ett steg.

Specialförmågor

Telepati: Kan prata te-
lepatiskt med andra 
varelser. Den person 
hoppingen vill kom-
municera med kän-
ner till en början ett 
obehag utan att höra 
något. Hoppingen 
måste lyckas med ett 
Trolldomskast för att 
kunna tala med den 

va re l s en . 
Den får 
bara slå 

ett kast 
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Skuggätarna lever i flock omkring 
magiska platser, oftast i underjorden 
där de upptäcks redan på långt håll 
genom sitt blåa sken. De kan av och 
till ge sig av från sitt tillhåll om de 
inte fått något byte på länge. Skuggä-
tare som jagar i flock ovan jord och 
hittar en by eller stad blir väldigt far-
liga att tas med...

Kunskap 3 Rörelse 5
Trolldom 4 Upptäcka 5
Rustning 2 Liv 6
Specialförmågor

Flyga: Förflyttar sig genom att flyga.

Ettrig: Får göra två förflyttnings-
handlingar och en attack varje runda.

per varelse och dag. Hoppingar behö-
ver aldrig slå något slag för att kunna 
läsa andras tankar eller samtala tele-
patiskt med andra hoppingar.

Livsenergi: Varelser som vistas i när-
heten av en hopping förlorar ett liv 
per dag, då hoppingarna lever på an-
dra varelsers livsenergi. Hoppingarna 
själva känner inte till detta. Finns det 
inga varelser i närheten, tar de sin 
energi ur växtlighet istället. Växtlig-
heten runtomkring torkar då ut och 
börjar förmultna ifall hoppingen vis-
tas länge på samma ställe.

Telepatiskt medvetande: Hoppingar 
som vistas tillsammans har förmågan 
att länka samman sina tankar så de 
blir som en enda individ. De delar 
erfarenheter, upplevelser och kun-
skap på detta sätt, vilket gör att de i 
stora flockar blir smartare, bättre och 
kunnigare än när de är ensamma in-
divider. Det är mycket hemskt för en 
hopping som varit med i en flock att 
skiljas från denna. Alla egenskapsvär-
den återställs då till de ursprungliga.

Skuggätare
Skuggätaren är en flygande demon-
skalle som brinner med ett blåaktigt 
sken. Den livnär sig på att äta skug-
gor från levande varelser. Genom 
detta skapar den ett band till offret 
och suger långsamt livet ur denna. 
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Skarpsynt: Får slå två tärningar för 
att upptäcka fiender, och välja den 
som visar bäst.

Äta skugga: Äter offrets skugga, som 
då blir skugglös. Sedan suger den un-
der lång tid i sig livet från sitt offer, 
genom ett telepatiskt band som en-
dast kan brytas om offet kan återta 
sin skugga genom att tvinga skuggä-
taren eller besegra den i strid. Offret 
förlorar två liv per dygn i spelet tills 
offret dör eller återtar skuggan.

Stendrake
Stendraken är en avlägsen släkting 
till bergsdraken. Den kan inte flyga, 
men har ändå vingar, vilka den 
kan använda för att slåss med eller 
skydda sig med. Stendraken har fått 

sitt namn av sin skrovliga, gråa hud 
och för att den kan förtrolla sina of-
fer till sten med sin andedräkt. Dess 
hud ser inte bara ut som sten, den 
är hård som sten också och ger ett 
gott skydd mot attacker. Dess yttre är 
lite bedrägligt då den ser både smidig 
och spänstig ut, men i själva verker är 
den både långsam och lite klumpig. 
Den kan bli upp till tjugo meter lång. 
Utöver sin magiska andedräkt kan 
stendraken spruta lava ur munnen. 
Stendraken drivs inte av begär efter 
guld eller rikedom, utan är mest en 
livsfarlig best som är ute efter att för-
störa så mycket som möjligt. Ingen 
vet var stendrakarna kommer från, 
men de är mycket sällsynta och det 
finns bara ett fåtal kända stendrakar 
genom historien.
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Kunskap 2 Rörelse 5
Trolldom 1 Upptäcka 5
Rustning 10 Liv 10
Specialförmågor

Förstena: Drakens andedräkt förtrol-
lar offret till en stenstod. Förstena 
måste upphävas genom att besegra 
draken eller med en trollformel för 
detta.

Lava: Draken kan skjuta ut en upp 
till 20 meter lång lavasträng ur mun-
nen. Lavan ger 3 liv i skada och för-
stör automatiskt rustningar och sköl-
dar som den kommer i kontakt med.

Långsam: Stendraken får bara göra 
en handling varannan omgång.

Läka: Så länge stendraken har kon-
takt med marken läker den ett liv 
varje omgång.

Sagoförslag

En stendrake har kommit till landet 
och orsakat stor förödelse där den 
drar fram. Den skövlar byar och ra-
serar borgar och sätter åkrar och fält i 
brand. Drottningen (eller en ordens-
ledare) ber spelfigurerna om hjälp. 
Stendraken måste besegras innan 
den orsakar mer ödeläggelse. Att 
spåra upp stendraken är inte särskilt 
svårt, men hur ska de besegra den, 
och var kommer den ifrån? Stendra-
ken är på väg mot ett bestämt mål, 
en liten by där en magiker av misstag 
lagt en förtrollning som väckt draken 
ur dess tusenåriga sömn. Draken vet 
inte själv om detta, men magikerns 
förtrollning har skapat en kallelse 
som lockar dit stendraken. Kan spel-
figurerna stoppa den innan det är för 
sent?
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10. Sagoförslag10. Sagoförslag
Om du har svårt att komma på egna sagor ni kan spela eller behöver lite 
inspiration finns här några lite längre sagoförslag. Sagoberättarren bör dock göra 
vissa förberedelser innan ni kör igång.

Den eviga vintern
En magiker har lagt en förtrollning 
över landet så att det blir evig vinter, 
spelfigurerna måste bryta den.  Vin-
tern har varat två år, och magikern 
har byggt sig en armé av isvarelser, 
vilka vaktar magikerns ispalats högt 
uppe i bergen. En av magikerns lär-
jungar har hoppat av och berättar 
för spelfigurerna att magikern har 
gömt två sigill som måste brytas för 
att förtrollningen ska kunna brytas. 
För att stoppa det måste spelfigurerna 
hitta en magisk ring och en sagobok 
och förstöra dessa på magisk väg i det 
magiska, svävande landet. Problemet 
är bara att ingen vet var det svävande 
landet finns för tillfället, och inte hel-
ler var de båda sigillen finns.

Sagoboken har magikern gömt i 
landets största bibliotek. Boken kan 
upptäckas genom en spårningsfor-
mel eller genom att söka med hjälp 
av Trolldom istället för Upptäcka. 
Ringen finns i en ask, som finns 
gömd i en bergsdrakes skatt.

När spelfigurerna ger sig iväg på jakt 
efter de båda sigillen kommer magi-

kern att försöka hålla koll på dem 
genom sin kristallkula, och skicka 
sina iskrigare på dem för att hindra 
dem från att lyckas.

När spelfigurerna fått tag på före-
målen, måste de ta sig till det ma-
giska, svävande landet där skickliga 
alv magiker kan lösa upp sigillen, för 
ingen annan har makten att klara det, 
inte ens magikern som kastade för-
trollningen från början.

För att hitta alvernas svävande land, 
måste spelfigurerna först hitta regn-
bågens början, och följa regnbågs-
bron upp till landet. Det svävande 
landet har dock inte drabbats av 
den eviga vintern, så varför skulle 
magikerna där använda sina krafter 
till att hjälpa spelfigurerna? Det blir 
förhandlingar och övertalningsförsök 
innan de till sist ger med sig.

Drakhornet
Det kommer in begäran om hjälp 
från flera håll i landet, och alla larm 
gäller drakar som attackerat städer, 
byar och ställt till med oreda. Drott-
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ningen står handfallen utan att veta 
vad hon ska göra. De flesta av hennes 
soldater är ute och slår ned ett uppror 
i en av provinserna. Hon ger till slut 
uppdraget till spelfigurerna att ta reda 
på vad som har hänt. Det måste fin-
nas en anledning till att drakarna går 
till attack nu.

Det är en pojke på drygt tio år som 
fått tag på ett magiskt horn, vars ma-
giska egenskaper tvingar drakarna att 
lyda den som bär hornet och blåser i 
det så de hör. Pojken hyser ett djupt 
förakt för människorna, då han är 
född med puckelrygg och är skelögd 
så fick han utstå mycket tråkigheter 
och visades bland annat upp på cir-
kus. Nu tar han sin hämnd genom 
Drakhornet.

Om spelfigurerna tittar på en karta 
över de platser som blivit anfallna, 
ligger de alla i utkanterna av en cir-
kel. Det går att tänka sig att drakarna 
har utgått från en plats någonstans i 
mitten av cirkeln. Det finns en gam-
mal borgruin i närheten av cirkelns 
mitt, och om spelfigurerna beger sig 
dit kommer de att hitta inte bara 
den hämndlystne pojken, utan även 
några hämndlystna drakar som bara 
väntar på sin chans att ge igen på poj-
ken som tvingat dem till detta.

Resan till borgruinen är dock farlig 
och svår. Det är oländig terräng och 
farliga monster längs vägen, och ju 

närmre de kommer desto större risk 
är det att de blir upptäckta av någon 
av de patrullerande drakar som håller 
området runt borgen under uppsikt 
uppifrån luften.

Kommer spelfigurerna att lyckas ta 
sig fram? Och kan de lösa situatio-
nen? Ett sätt är att förstöra Drak-
hornet, eller beröva pojken på det. 
Men kommer spelfigurerna i så fall 
att kunna hindra drakarna från att ta 
hämnd på pojken? Och ska pojken 
straffas för det han gjort?

Grottans hemlighet
En liten grotta i en bergsknalle där 
spelfigurerna har tagit skydd undan 
en storm, visar sig innehålla en hem-
lig ingång till en underjordisk laby-
rint. Vågar spelfigurerna utforska 
den? Nere i den mörka labyrinten 
döljer sig en mängd fällor, hemliga 
gångar och urgamla monster som 
vaktar de skatter och rikedomar som 
döljer sig där.

Men vem har byggt labyrinten, och 
varför? Det visar sig att det i ett av 
labyrintens rum finns en inspärrad 
demon, som släpps ut genom spel-
figurernas oförsynthet. Lyckas spel-
figurerna hindra den, eller måste de 
bege sig på jakt efter demonen då det 
är en skuggätare som tagit spelfigu-
rernas skuggor, och utan skugga är 
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man inte längre hel och tappar två 
liv per dag man är utan den. Liv som 
skuggätaren livnär sig på. Genom att 
besegra skuggätaren släpper de alla 
skuggor som den tagit fria. Skuggä-
taren har dock inga som helst planer 
på att låta sig fångas av spelfigurerna 
och gör i stort sett vad som helst för 
att klara sig undan dem...

Ära och berömmelse
Att vara riddare är inte enbart strid 
med vapen i hand. Det är också att 
uträtta stordåd, vad än det må vara. 
I en avlägsen stad hålls årliga rid-
dartävlingar där flera av riddarnas 
dygder sätts på prov. Proven är som 
följer:

• Hugga mest ved på trettio minu-
ter. I provet sätts både styrka, teknik 
och uthållighet på prov. Veden ska 
dessutom staplas efter den är huggen. 
Ostaplad ved räknas inte. Störst och 
prydligast staplad vedstapel vinner 
denna gren.

• På tre dagar samla ihop så mycket 
pengar och värdeföremål som möj-
ligt att skänka till de fattiga i staden. 
Pengarna får samlas in var och hur 
som helst, så länge man inte bryter 

mot de ridderliga dygderna. Mest 
pengar vinner denna gren.

• Ge sig av till fots till den stora slätt-
ten där vildhästarna bor, och komma 
tillbaka genom att rida på en av de 
vilda hästarna. Den som först kom-
mer tillbaka på en vildhästrygg vin-
ner denna gren.

• Dricka en trolldryck för att kunna 
andas under vatten, och simma ned 
till Atlantis för att där hämta en pärla 
som bara finns i Stora djupet. Den 
som först kommer tillbaka med en 
pärla därifrån vinner grenen.

• Fäktning. Utslagstävling. Den som 
är kvar sist vinner grenen.

• Väva den varmaste manteln med ull 
från en mammut som lever bortom 
den stora slätten. Den som lyckas 
bäst vinner grenen. 

• Skriva den vackraste serenaden. 
Den som skriver och framför den 
vackraste sången vinner grenen.

• Prickskytte på tavla. Den som får 
flest poäng på prickskyttetavlan med 
sina fem pilar vinner grenen.

Den som vinner i flest tävlingsgrenar 
koras till hedersriddare och innehar 
titeln under ett års tid.
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11. Landet i skyn11. Landet i skyn
Alvbarnet Luija har skickats från det magiska landet Molnrike för att be om 
hjälp. Molnrike har invaderats av en främmande makt som förslavat invånarna  
med hjälp av magi och vapenmakt under den ondskefulle härskaren Sirana. 

Detta har hänt
Sirana och hennes arméer av demo-
ner och drakar har erövrat Molnrike 
där himmelsalverna bor. Alverna 
används som trälar och efter att ett 
uppror slagits ned och alvernas vilja 
betvingats med hjälp av en magisk 
sten, lyckas alvbarnet Luija rymma 
från Molnrike för att vädja om hjälp 
hos drottningen (åtminstone tror 

spelfigurerna det). Drottingen vill 
dock inte stöta sig med Sirana, 
som då skulle kunna bli ett hot 
också mot henne, så hon ber i 
hemlighet några av sina trog-
naste undersåtar om att hjälpa 
Luija och himmelsalverna.

Himmelsalverna
Se alv i regelboken, men med 
följande specialförmåga: 

Vingar: Himmelsalverna 
har vingar på ryggen och 
kan flyga.

Sagan börjar...
Spelfigurerna blir kallade till drott-
ningen och får träffa Luija som berät-
tar om Siranas invasion av Molnrike 
och deras knipa. Han berättar att 
himmelsalverna är tvingade att bli 
trälar under en magisk himlasten som 
har betvingat deras vilja. Om him-
lastenen som Sirana har i sin ägo i 
Skyfall, slottet där himmelsalvernas 
kung och drottning förut bodde, kan 
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förstöras, så skulle Siranas makt över 
himmelsalverna brytas och de skulle 
kunna kämpa för att ta tillbaka sitt 
land. Sirana skulle då inte ha någon 
chans, tror Luija.

Om spelfigurerna undrar varför Luija 
inte drabbats av den magiska stenens 
krafter, säger Luija att det är på grund 
av en amulett han fått av sin mor, 
som ger bäraren kraft att stå emot 
förtrollningar.

Ett problem med Molnrike är att det 
inte går att hitta dit annat än genom 
att följa regnbågsbron. Molnrike är 
nämligen osynligt för alla som inte 
redan vistas där, och då det flyttar sig 
med vindarna hela tiden är det omöj-
ligt att veta var det finns för tillfället. 
Regnbågsbron leder dock raka spåret 
till det svävande landet.

Ifall spelarna kan hjälpa till ska de 
få en riklig belöning av himmelsal-
verna, lovar Luija. Spelfigurerna blir 
också utlovade en belöning av drott-
ningen om de lyckas med det farliga 
uppdraget.

Jägarna
Sirana har sänt ut några jägare som 
letar efter Luija. De är honom på spå-
ren och kommer att göra sitt bästa för 
att ta honom tillfånga och försöka 
besegra spelfigurerna. Jägarna är tre 
till antalet och jagar var och en för 

sig. Se arten demon i boken Mons-
ter för jägarnas specialförmågor och 
egenskaper. Varje demon slår ett slag 
mot Upptäcka för att få upp spåret 
efter Luija. och när de väl fått upp 
spåret är de svåra att bli av med.

Regnbågsbron
För att ta sig till Molnrike måste 
regnbågsbron vara öppen. Den öpp-
nas endast då solen tittar fram genom 
molntäcket under tiden det regnar. 
Spelfigurerna har då bara några mi-
nuter på sig för att hitta (Upptäcka) 
regnbågsbrons början, innan den 
bleknar bort. Alternativt kan de flyga 
upp på bron med hjälp av någon för-
trollning (Trolldom) eller något flyg-
djur som en drake eller pegas. Luija 
kan också hjälpa till genom att flyga 
upp och fästa ett rep i regnbågsbron 
så att spelfigurerna kan klättra (Rö-
relse) upp.

Väl uppe på bron måste de hinna 
fram till Molnrike innan bron tynar 
bort, annars kommer de att störta till 
marken. Spelfigurerna får slå var sitt 
Rörelseslag för att skynda sig. Se till 
att det blir en spännande kamp mot 
tiden, då regnet börjar mattas av, el-
ler genom att solen snart kommer att 
döljas bakom molnen igen.

En sak som komplicerar kampen mot 
tiden är att Siranas vakter försöker 
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ha regnbågsbron som leder till Mol-
rike under uppsikt. På regnbågsbron 
finns det ingenstans att gömma sig, 
annat än genom någon förtrollning 
eller något magiskt föremål. Om 
demonerna lyckas med ett slag mot 
Upptäcka upptäcker de spelfigurerna 
och går till anfall med pil och båge 
(Rörelse), ända tills spelfigurerna är 
för nära och vakterna övergår till att 
slåss med sköld och svärd (Rörelse).

När spelfigurerna nått Molnrike, står 
de framför ett stort, bevakat porthus 
som de måste ta sig förbi. Har de re-
dan blivit upptäckta av Siranas de-
monvakter kommer dessa att möta 
spelfigurerna med vapen i hand. 
Spelfigurerna har ingenstans att fly 
då enda vägen bort är nedåt, och så 
långt vill nog spelfigurerna inte falla. 
Demonerna kommer då att slåss mot 
spelfigurerna. Sirana har inget intresse 
av att ta fångar, om de inte har något 
att erbjuda henne. Spelfigurerna kan 
föröka bluffa (Upptäcka), eller strida 
tillbaka (Rörelse).

Ifall de inte blivit upptäckta på regn-
bågsbron kan de försöka smyga fram 
till porthuset (Rörelse) för att sedan 
antingen klättra över (Rörelse, men 
svårt så slå två tärningar och välj den 
sämsta) eller dyrka upp låset i porten 
(Rörelse). Om de misslyckas med att 
smyga kommer demonerna att upp-
täcka dem och gå till anfall.

Det är fem demoner som vaktar 
porthuset.

Larmet går?
Beroende på hur det går vid porten 
kommer kanske larmet att gå och Si-
rana bli varnad om att inkräktare ta-
git sig till Molnrike. Alla tärningskast 
för att smyga eller gömma sig blir då 
svårare så att spelfigurerna får slå två 
tärningar och välja den sämsta. Ifall 
spelfigurerna besegrar demonvak-
terna utan att någon av dem kommer 
undan, går det inget larm. Likaså ifall 
spelfigurerna lyckades smyga förbi.

Molnrike
Väl i Molnrike måste spelfigurerna 
och Luija företa sig en resa över det 
svävande landet för att ta sig fram till 
slottet Skyfall där Sirana har sin bo-
ning. Se beskrivningar över de olika 
områdena.

När spelfigurerna vistas i Molnrike 
är det som att vara i en spökstad. 
Hus och byar, ja hela städer, ligger 
öde förutom demoner som patrul-
lerar och ibland även raserar saker. 
Det är kusligt tyst överallt och ligger 
en obehaglig stämning i luften. Om 
spelfigurerna lyssnar riktigt noga kan 
de tycka sig höra suckar och gråt i 
vinden, men de kan inte avgöra rik-
tigt varifrån ljudet kommer. Det är 
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vindens väsen som sörjer det som 
hänt i Molnrike.

1. Regnbågsbron

2. Porthuset

3. Blå vägen: Vägen som leder från 
porthuset vid regnbågsbron och vi-
dare till Molnrikes städer. Vägen är 
patrullerad av demoner.

4. Lövrike: Skog med björkar och ett 
fåtal granar. Ljus och luftig skog med 
gott om hjortar, fågel och lite småvilt 
som harar och rävar. Om man har 
tur kan man också få se en och an-
nan pegas eller enhörning. Om spel-
figurerna lyckas hitta en pegas kan 
de övertala denne att hjälpa dem och 
flyga dem mot Skyfall (Upptäcka), 
men pegasen vågar då inte längre än 

Molnrike

1.
2. 3.

4.

5.

6.

7.
8. 9.

10. 11.

12.

13.
14.

15.

16.
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till Himlabergen då demoner patrul-
lerar också himlen och de har far-
liga vapen mot flygande varelser ju 
närmre Skyfall man kommer. Van-
ligtvis bebos skogen av himmelsal-
ver som sköter om de djur och växter 
som finns där, men de är fångar nu. 
I skogen jagar demoner efter djur att 
äta och om spelfigurerna beger sig dit 
finns det risk att de blir upptäckta. 
Om pelfigurerna behöver mat kan de 
jaga i skogen (Kunskap för att hitta 
byte, Upptäcka för att hitta spår om 
man hellre vill det, och Rörelse för 
att fälla det).

5. Vindpina: Den största staden i 
Molnrike. Där bor något tusental 
himmelsalver. Byggnaderna i staden 
är sinnrika och pråliga, med många 
torn och flera observatorier där him-
melsalverna studerar natthimlen. 
Astronomi är  mycket högt ansett i 
Molnrike.

6. Åkermark: Här odlar himmelsal-
verna speciella grödor som de bland 
annat kan mala till ett magiskt mjöl 
med vilket de kan baka helande 
bröd. Åkrarna är dock sotiga och 
nedbrända av demonerna, så inget 
växer där nu. Det luktar bränt, och 
yr sot och aska i luften.

7. Silverfåran: Älven som omgär-
dar Himlabergen. Älven rinner ihop 
med sig själv och vidare ned mot 
Himlafallet. I älven finns gott om 

fisk (som aktar sig för att närma sig 
Himlafallet, för de är inga flygfiskar). 
Det går att fiska i älven för att få mat 
(Kunskap).

8. Himlabergen: Höga berg med 
snötäckta toppar. Bergen är svåra att 
klättra i (Rörelse, slå två tärningar 
och välj den som visar sämst) och 
fyllda med farliga passager, klippor 
och skrevor. Dessutom bebos bergen 
av grottbjörnar och snöleoparder 
som är vaksamma mot främlingar. 
Demoner patrullerar området från 
luften. Sirana har lagt en förtrollning 
över bergen som gör att det är lätt 
att gå vilse där. För att orientera sig 
i bergen och hitta till Skyfall måste 
spelfigurerna klara av att se igenom 
förtrollningen (Trolldom) och dess-
utom orientera sig rätt (Upptäcka). 
Det är väldigt kallt i bergen och det 
snöar och blåser också en del så spel-
figurerna får se till att hålla värmen. 
Det är en lång vandring genom snön 
för att nå fram till Skyfall i mitten. 
Strapatsen tar ungefär två till tre da-
gar beroende på vilka missöden spel-
figurerna råkar på.

9. Skyfall: Slottet Skyfall ser ut som 
ett högt, stort torn med en mängd 
utsprång och tillbyggnader. Slottet 
har en välbevakad ingång, den stora 
porten, där det finns både vindbrygga 
och fällgaller. Skyfall är oerhört väl-
bevakat. För att ta sig fram genom 
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slottet måste spelfigurerna antingen 
lyckas smyga sig fram (Rörelse), el-
ler kämpa sig genom demonvakterna 
inne i slottet. I slottet har himmels-
alverna ett flertal stenstatyer som vid 
fara ska kunna försvara Skyfall från 
inkräktare, men genom himlastenen 
har Sirana kunnat inaktivera dessa 
väktare. Statyerna finns dock kvar 
och kan hjälpa spelfigurerna om de 
kan lyckas bryta himlastenens makt 
genom att förgöra den eller ta kon-
trollen över den. Himlastenen lyder 
nämligen den som bär den. Inne i 
slottets högsta tronsal sitter Sirana 
på sin nyerövrade tron och betjänas 
av förslavade himmelsalver. Hon har 
sex demonvakter inne i tronsalen. 
Himlastenen har hon i en kedja om 
halsen.

10. Sorgsenstam: Lövskog med mes-
tadels björkar. Ungefär samma för-
hållanden som i Lövrike, men skogen 
är djupare, större och mörkare med 
äldre och större träd. Björkarna i sko-
gen är levande, men deras tidsupp-
fattning skiljer sig från övriga varel-
sers, så de är extremt sävliga. Att bara 
säga hej kan för dem ta flera veckor. 
Därför är det svårt att uppfatta att de 
har medvetanden. Skogen anses helig 
av himmelsalverna som begraver sina 
döda under stenrösen i skogen. Sko-
gen vaktas av andar som straffar den 
som gör upp eld, hugger ned ett träd 
eller på annat sätt gör åverkan på djur 

eller natur i skogen. Det råder jakt-
förbud i Sorgenstam. I skogens hjärta 
finns Jättenstam, en väldig björk som 
är det äldsta trädet i Molnrike. Trädet 
besitter stor kunskap och kan svara 
på de flesta frågor för den som har 
tid att lyssna. 

11. Kullarna: I de ofta dimmiga 
kullarna håller älvor och irrblos till. 
Där vandrar det också omkring en 
del hoppingar. Irrblossen kan vara 
lite irriterandde då de ofta vill ställa 
till med bus och upptåg. Älvorna kan 
ofta ses dansa runt tjärnar i dimstrå-
ken. Älvorna fungerar ungefär som 
trädgårdsmästare i området. De kan 
inte lämna så mycket upplysningar 
om demonerna och Sirana, annat 
än att de inte har brytt sig om äl-
vorna, som om de tror att de saknar 
betydelse. Kanske älvorna kan hjälpa 
spelfigugrerna i kampen mot Sirana?

12. Himlahem: Stad där det bor 
många hantverkare och magiker, 
vilket hos Himmelsalverna är nästan 
samma sak. Staden patrulleras av de-
moner och är i övrgt tyst och öde.

13. Himladamm: Dammen som 
reglerar vattennivån i Silverfåran. När 
dammluckorna öppnas störtar vat-
tenmassorna över kanten av Moln-
rike och förvandlas till regn innan det 
når marken där under.

14. Himlafallet: Vattenfall som rin-
ner rätt över kanten av Molnrike. 
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När Himmelsdamms dammluckor 
öppnas kan man följa med vattnet 
som släpps ned genom Himlafallet 
mot jorden i speciella himmelsbåtar.

15. Livsträdet: Ett alldeles enormt 
lövträd som inte liknar något annat 
träd. Med löv stora som hustak och 
grenar grova som älvar. Uppe i trä-
det finns ett antal byar och utsikts-
platser. I trädet finns gott om fågel, 
men också några jättespindlar som 
hjälper alverna med spindeltråd till 
kläder och rep. Byarna är tomma på 
folk då alla är tillfångatagna.

Var är alla?
Något som slår spelfigurerna när de 
tar sig genom Molnrike är avaknaden 
av himmelsalverna. De ser ingen av 
Molnrikes invånare någonstans. Si-
rana och hennes demoner har tvingat 
dem alla under Himlabergen där de 
bryter det magiska månsilvret åt 
henne. Denna metall tänker hon 
smida magiska rustningar och vapen 
av till sig själv och sin demon-armé. 
Hon ämnar i förlängningen bli härs-
kare över hela världen och ser mån-
silvret som ett steg på vägen till att 
få en oövervinnerlig armé.

Himmelsalvernas vingar är bundna så 
att de inte ska kunna flyga, och deras 
händer och fötter är kedjade. Sirana 
har alla de drygt 5.000 himmelsal-

verna som bor i Molnrike inspär-
rade i gruvorna djupt under bergen. 
Meningen är att de aldrig mer ska 
få se solljus. Men om spelfigurerna 
kan förstöra eller erövra Himlastenen 
kommer de att göra uppror mot sina 
slavdrivare och försöka återerövra 
Molnrike.

Himlastenen
Himlastenen som Sirana har runt 
halsen kan betvinga fienders vilja, om 
Sirana lyckas med ett Trolldomskast, 
och hennes offer misslyckas med sitt 
(offret måste slå två tärningar och 
välja den sämsta).

Himlastenen skyddar dessutom sin 
bärare från skador av magiska at-
tacker. Himlastenen ökar också bära-
rens skicklighet i strid så att denne får 
slå två tärningar och välja den bästa 
vid anfallsslag.

När spelfigurerna når 
Skyfall
När spelfigurerna kommit fram till 
Skyfall och på något vis lyckats ta 
sig in till Sirana sker slutstriden. Si-
rana vägrar in i det längsta att ge upp 
och kommer att kalla hem alla sina 
demoner så att de kan bistå henne i 
kampen mot spelfigurerna. 
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Det visar sig också att Luija inte är 
den han utgett sig för att vara. Sirana 
har förhäxat honom att hitta några 
hjältar som självmant ska ta sig till 
Molnrike, för hon behöver dem i 
en ritual för att kalla dit tusentals 
fler demoner från demondimensio-
nen. Hjältarna får inte tas tillfånga, 
utan måste av egen vilja komma 
in i tronsalen där hon befinner sig. 
Väl där föreseglar hon den magiskt 
och försöker betvinga spelfigurer-
nas vilja. Luija kommer att försöka 
hjälpa henne bäst han kan, om spel-
figurerna inte lyckas väcka honom ur 
förtrollningen.

Om Sirana ser att hon riskerar att 
förlora kommer hon hellre att fly än 
att bli tillfångatagen. Hon har en jät-
teörn i pegasstallet på taket, vilken 
hon kan flyga iväg på.

Ifall spelfigurerna 
misslyckas...
Om spelfigurerna inte lyckas med 
sitt uppdrag, kommer de antingen 
att förslavas tillsammans med him-
melsalverna, vilket kan bli upptak-
ten till en spännande saga om hur 
de rymmer från fågenskapen. Blir de 
inte tillfångatagna kanske de lyckas 
fly för att kunna komma tillbaka och 
kämpa en annan dag.

Bifigurer
Det förekommer naturligtvis flera bi-
figurer än de som presenteras nedan i 
sagan, men dessa får Sagoberättaren 
plocka in som denne vill, exempel-
vis från kapitlet om bifigurer i denna 
bok eller regelboken.

Luija
Himlaalvspojke som säger att han 
klarade sig undan Siranas betving-
ande tack vare en magisk amulett. 
Luija är dock förhäxad och styrs av 
Siranas vilja. Han kommer att leda 
spelfigurerna i en fälla när de väl når 
sitt mål. Luija vet själv inte om detta 
och tror att den historia hon plante-
rat i honom är den sanna, så han lju-
ger inte medvetet för spelfigurerna.

Luija är liten och kort, med ett par 
vingar på ryggen. Han kan dock bara  
flyga kortare streckor. Han har långt 
mörkt hår och har en allvarlig blick 
som sett för mycket.

Kunskap 3 Rörelse 4
Trolldom 1 Upptäcka 3
Rustning 0 Liv 4
Specialförmågor: 

Vingar: Himmelsalverna har vingar 
på ryggen och kan flyga.

Utrustning: Magisk amulett, 
axelväska, första hjälpenpaket, 
vandringsstav.
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Sirana
Sirana var en gång prinsessa i Moln-
rike, men efter att ha konspirerat för 
att ta makten i riket blev hon för-
visad och förbjuden att någonsin 
återvända. När hon förvisades tog 
man hennes vingar ifrån henne så att 
hon inte skulle kunna komma till-
baka.Under många år vandrade hon 
omkring som en tiggerska i världen 
och levde från hand till mun. Hon 
fylldes av ett allt större hämndbegär, 
tills hon stötte på en magiker som 
tog in henne som lärling på Univer-
sitetet för magi. Hon steg snabbt i 
graderna och specialiserade sig på 
mörka förtrollningar och förbannel-
ser. När tiden var mogen öppnade 
hon en portal till en av demonernas 
dimensioner och förslavade dem un-
der sin vilja med hjälp av den ma-
giska Himlastenen som hon stulit 
från Universitetet där den förvarats 
för att ingen skulle kunna lägga be-
slag på den. Med demonernas hjälp 
och en spårningsbesvärjelse tog hon 
sig så upp för Regnbågsbron och in-
vaderade Molnrike.

Sirana är spenslig och blek, hon ser 
nästan sjuk ut och stödjer sig med 
en stav då hon går. Hennes ögon är 
rödsprängda och lite galna. Hon är 
klädd i en svart kappa och gömmer 
ofta ansiktet under huvan. Himlaste-

nen hänger runt hennes hals som ett 
smycke.

Kunskap 6 Rörelse 2
Trolldom 6 Upptäcka 6
Rustning 0 Liv 3
Specialförmågor: 

Dränera: Kan suga liv ur andra vid 
beröring, men måste lyckas med ett 
Trolldomsslag. Tar ett liv per omgång 
så länge hon vidrör offret. Hon be-
höver bara slå ett slag den första om-
gången. Sedan fungerar effekten så 
länge hon forsätter röra offret. De liv 
hon suger i sig använder hon i första 
hand till att läka sig själv, och i andra 
hand till att tillfälligt öka sin Rörelse 
med ett steg per liv hon tagit. Denna 
ökade effekt håller i sig under 1T10 
minuter innan den till sist försvinner.

Ondskans krafter: Vid alla tärnings-
kast där Sirana försöker skada någon 
annan, får hon slå två tärningar och 
välja den som visar bäst, men nack-
delen är att om en attack då skulle 
misslyckas drabbar skadan eller ef-
fekten henne själv istället.

Utrustning: Stav, Himlastenen, 
kappa och magisk bok.

Förtrollningar: Betvinga (spelfigu-
rerna får försöka klara sig genom 
att lyckas slå ett Trolldomskast med 
två tärningar och välja den sämsta), 
Eldklot, Förhäxa, Stopp, Frammana 
skugga, Förvirra.
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Första våningen
1 Porten
2 Fällgaller
3 Gång
4 Festsal
5 Tron
6 Kök
7 Bageri
8 Vaktrum
9 Vakternas sovsal
10 Korridor
11 Förråd, porslin
12 Förråd, torrvaror
13 Förråd, färskvaror
14 Förråd, drycker
15 Förråd, uniformer
16 Förråd, vapen
17 Personalens rum 
18 Köksmästarens rum
19-26 Boningsrum
Andra våningen
27 Sovsal
28 Vaktrum
29 Sovsal
30 Krönikörens rum
31 Litet bibliotek
32 Skräddarens rum
33 Förråd, tyger
34 Vinkällare
35 Fäktmästarens rum
36 Magikerns rum
37 Laboratorium
38-45 Boningsrum

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26.

28.

4.

27. 29.

10.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45.

B. A.

Demoner patrullerar korridorerna i hela slottet. 
För varje krök spelfigurerna passerar eller rum 
de går in i, slå 1T10. På  udda resultat stöter 
de på en demon.

Det finns smala gluggar i väggarna i korridoren 
där man kan spana igenom och se ned i festsalen 
på våningen nedanför
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Tredje våningen
46 Befälhavarens rum
47 Avträdesrum
48 Vaktrum
49 Bibliotek
50 Klädkammare
51 Tronsalen
52 Kök
53 Matförråd
54 Drottningarnas gemak
55 Barnkammare
56 Tjänarnas kammare
57 Rådsal
58 Astronomernas rum
59 Marskalkens rum
60 Hovkompositörens rum
61 Alkemistens rum

Fjärde våningen
62 Astronomiskt 
 laboratorium
63 Hemligt rum med 
 ingång från rum 62.
64 Förråd
65 Sovsal
66 Matsal
67-74 Boningsrum

47.

51.

46. 48.

10.

49.

50.

52.

53.

54. 55. 56. 57.

58. 59. 60. 61.

51. 10.

62.

63.

64.

65.

66.

67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74.

På den tredje våningen bor Drottningarna som 
styr Molnrike. Deras barn bor i kammaren intill 
där de passas av barnskötarna.

På den fjärde våningen bor mer tjänstefolk och 
hantverkare. Där finns även gästkammare för 
långväga besökare.



91

75. 76.

77.

78.

79.

80. 81.
82.

83.84. 85.

86.

86.
87.

88. 89. 90.

91.

10.

Taket
75 Trapphus
76 Trapphus
77 Torn för stjärn-
 skådning
78 Stall för pegaser.
79 Borgtaket

Källarvåningen
80 Bibliotek
81 Magiska portalsalen
82 Vapenförråd
83 Matförråd
84 Vinkällare
85 Fånghålor
86 Förråd
87 Rustkammare
88 Magiska föremål
89 Magikerns
 laboratorium
90 Skattkammare
91 Hemligt rum. Ingång 
 från rum 80. Leder 
 till porten längst ned 
 på kartan på sidan 72.

Det är ett speciellt skiffer på taken till byggna-
derna, som ska omöjliggöra för drakar att landa 
där. Själva borgtaket är omgärdat av höga tinnar 
som även kan ge skydd mot attacker från luften.

Källaren är en mörk plats. Fånghålorna används 
väldigt sällan.
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12. Appendix12. Appendix

Underjordisk fästning

Gård på landsbygden
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Underjordiskt tillhåll

Riddarborg
En enkel borg med port-
hus, torn och barfred, eller 
kärntorn som det också kall-
las. Borggården är stenbelagd 
och där finns ett stall och en 
smedja. Borgen utgör hemvist 
åt exempelvis en hertig eller en 
riddarorden och kan husera ett 
hundratal soldater.

Borgen kan placeras där Sago-
berättaren finner det lämpligt.
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Riddarborg

En riddarborg med dubbla murar. De 
inre murarna är betydligt högre än de 
yttre. Innerst på den kullerstensbe-
lagda borggården står kärntornet som 
utgör ytterligare en befästning som 
fiender som stormar borgen måste 
forcera för att besegra försvararna.

Borgen har tre porthus, och porthu-
sen är vanligen de svagaste länkarna 
i försvaret av borgen. Det innersta 
porthuset är vänt från de andra för 

att ytterligare försvåra för eventuella 
inkräktare. 

Tornen och porthusen har tak be-
klädda av skiffer som kan motstå 
drakeld och förhindra drakar från 
att kunna landa där då de inte får 
något grepp.

Borgen kan försvaras av ungefär 200 
soldater, eller mer vid behov. Borgen 
kan placeras där Sagoberättaren fin-
ner det lämpligt.
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Stadskarta

Stad omgärdad av höga stadsmurar 
med fyra stora portar. Staden har 
omkring 2.500 invånare. Vid torget 
mitt i staden bedrivs ofta handel med 
varor från runt om i världen på mark-
naden som ständigt håller till där.

Borgmästaren bor i ett av de mer 
lyxiga husen vid det stora torget i 
avsaknad av kärntorn. I övrigt finns 
det mesta man kan förvänta sig i sta-
den; bönehus, stadshus, värdshus, en 
mängd hantverkare och mycket mer.
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Karta skog
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Riddarbrev

Innehavaren av detta brev 
är dubbad till riddare av:

vid riddarorden:

Riddaren är dubbad efter 
att ha visat prov på de 
ridderliga dygderna.

Riddarens underskrift:
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”Du tar av dig hjälmen som ändå bara skymmer sikten, drar ditt svärd och går 
bestämt framåt mot grottan. Där inifrån hörs ett dovt, mullrande läte, nästan 
som åska. Du ser drakens glödande ögon stirra på dig genom mörkret.

- Det här är din sista chans, ropar du åt den väldiga skuggan, släpp fångarna 
eller annars!

Draken bara skrattar och ler elakt då den med en ormlik elegans stiger ut i 
ljuset. Den stannar bara någon meter från dig.

- Annars vad, flicka lilla, skrockar draken medan rök stiger ur dess näsborrar 
och sprider en stank av svavel omkring sig.

Du kramar om svärdet hårdare, och stirrar stint på den ormliknande besten. 
Endast med en stor ansträngning låter du bli att visa draken hur rädd du är.

- Annars får du med mig att göra, svarar du och möter dess blick, beredd på 
nästan vad som helst.”

Riddare & hjältedåd beskriver riddarnas spännande värld. Här finns en 
mängd nya sysselsättningar, specialförmågor, monster, bifigurer och platser 
beskrivna.  

Observera! Riddare & hjältedåd är inte ett eget spel. Du behöver Sagospelet 
Äventyr för att kunna använda Riddare & hjältedåd.

Konstruktion: Daniel & Julia Lehto Illustrationer: Daniel Lehto, Richard Svensson

9 789185 626281


