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Förord

När jag var fem år började vi leka med pappas fantasyfigurer. Det var kul, och 
sen började jag sätta dit en massa regler och saker man fick och inte fick göra 
till leken. Sen började vi slå tärning för att avgöra om man klarade saker eller 
inte. Det blev ganska fort avancerat. När vi hade gjort spelet skulle vi så klart 
bestämma ett namn, och då frågade pappa vad spelet skulle heta. Jag sa: ”Det 
heter väl Äventyr?” Vi hade alltid sagt att vi skulle spela äventyr, då hade jag 
tänkt att det var namnet på vårt spel. Så då blev det så.

Sen gav vi ut spelet, gjorde en monsterbok och så blev det bara fler och fler, 
ända till idag. Jag kom med idéer och saker jag ville göra, som sjöjungfrur. Det 
blev en hel bok om det då. Och nu när vi sitter här med den nya regelboken 
som är den snyggaste vi gjort, är det ganska coolt att tänka på att det började 
när jag var bara fem år gammal.

Sappho, Umeå augusti 2017

Sagospel är att berätta en saga tillsammans, med en Sagoberättare som håller 
i sagan och hjältar som deltar i den. Med hjälp av enkla regler och ett system 
kan man få sagan att kännas mer verklig och levande. I kombination med lek 
och andra aktiviteter kan ni göra världen Masona till en spännande upplevel-
se tillsammans.

Så här gör du:

1. Hitta några som vill spela hjältar och en person som kan vara Sagoberättare
och som vill läsa regelboken.

2. Sagoberättaren hittar på en saga och skriver ner anteckningar (läs mer i
kapitel 11).

3. Spelarna gör sina spelfigurer, hjältarna, och sedan kan sagan börja (läs mer
i kapitel 3).

Vad är Sagospel?
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1. Spelexempel: Så går det till

Sagoberättaren har hittat på en saga som 
spelarna Julia och Jenny ska få spela. Sago-
berättaren har skrivit upp viktiga händelser 
och ritat några kartor som ska användas i sa-
gan. Julia och Jenny spelar två kamrater som 
reser omkring i Masona (Sago spelet Äventyrs 
spelvärld) och letar äventyr. När sagan börjar 
ligger de och sover i sitt tält i en skog. Sago-
berättaren börjar med att berätta för Julia och 
Jenny vad som hänt de tidigare dagarna och 
varför de befinner sig på platsen. Allt detta 
har Sagoberättaren hittat på i förväg (eller, 
om man så vill, kan man improvisera det 
direkt vid spelmötet).

Sagoberättaren: Ni har varit ute på 
van dring i flera dagar, under vilka ni utfört 
en del dagsverken såsom vedhuggning åt en 
värdshusvärd och hjälpt en herde att samla 
in får som skingrats efter ett rövaranfall. Ni 
sover nu i ett tält ute i skogen, och vaknar 
tidigt på morgonen av att det är ett väldigt liv 
längre bort. Någon ropar på hjälp! Vad gör ni?

Sagoberättaren lämnar ordet fritt, och nu 
är det Julias och Jennys tur att föra berät-
telsen vidare, genom att hitta på vad deras 
spelfigurer gör. Här är det möjligt för spe-
larna att prata ihop sig för att gemensamt 
bestämma hur spelfigurerna ska reagera, 
men det är också möjligt för spelarna att 
omedelbart meddela vad deras spelfigurer 
ska göra utan att prata med varandra först.

När spelarna berättar vad deras spelfigurer 
gör talar de oftast i jag-form för att in-
levelsen blir större då. Det kallas att prata i 
första person.

Julia: Jag springer ut ur tältet och ser efter 
vad som står på.

Jenny: Jag också! Jag tar med mig mitt 
svärd som ligger bredvid sovsäcken.

När spelarna har sagt hur deras spelfigu-
rer reagerar på det Sagoberättaren sagt 
går ordet tillbaka till Sagoberättaren, som 
genast bedömer vad spelarna sagt och 
bygger vidare berättelsen därifrån. Det 
Sago berättaren gör är att utgå från det hen 
har hittat på innan spelmötet, eller hitta 
på något helt nytt som passar berättelsen. 
Ibland kommer spelarna på saker som 
Sagoberättaren inte tänkt på, och då tar 
berättelsen en annan väg än den Sago-
berättaren tänkt ut. Det är en av de saker 
som är speciella med den här typen av 
spel; att Sagoberättaren bygger berättelsen 
tillsammans med spelarna under tiden den 
upplevs. Det går alltså inte i förväg att veta 
vad som kommer att hända.

Sagoberättaren: När ni kommer ut 
från tältet ser ni hur en man ligger på marken 
nere vid bäcken, och hytter med näven efter 
ett rövarband som snabbt rider bort genom 
skogen på sina hästar. När mannen får syn 
på er börjar han genast gråta. Han tar sig om 
huvudet och kravlar sig mödosamt upp på 
knä. Vad gör ni?

När Sagoberättaren återigen lämnar över 
ordet till spelarna har de chansen att prata 
ihop sig. Om de gör det är det upp till 
Sagoberättaren att bedöma hur lång tid 
spelarna får på sig innan sagan fortsätter. 
Jenny och Julia väljer dock att låta sina 
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spelfigurer agera utan att prata ihop sig 
först.

Jenny: Jag skyndar mig fram till honom.

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

Här utför Julia en Handling som kräver 
ett tärningskast: hennes spelfigur försöker 
se om det finns någon rövare som dröjt 
kvar och kanske gömt sig. Sagoberättaren 
fattar genast beslutet att det är egenskapen 
Upptäcka som ska användas. Ibland är det 
inte lika uppenbart vilken egenskap eller 
färdighet som går att använda. Då är det 
Sagoberättaren som bestämmer. Se bara 
till att vara konsekvent med besluten om 
detta. 

Sagoberättaren: Då får du slå en tiosi-
dig tärning, Julia. Hur duktig är din spelfigur 
på Upptäcka?

Julia tittar efter på sitt figurblad. Där står 
Upptäcka: 7.

Julia: Sju.

Sagoberättaren: Då ska du slå sju eller 
lägre för att se om du kan upp täcka någon. 
Det är ett Normalt kast.

Sagoberättaren sätter Svårighetsgraden 
till Normalt, för det är ljust och det finns 
inte så många ställen att gömma sig på. 
Julia slår tärningen. Sagoberättaren läser 
av tärningen och förklarar för Julia vad 
som hände. Tärningen visar åtta, vilket 
betyder misslyckat. Det innebär dock inte 
att det inte finns någon rövare kvar, utan 
att Julias spelfigur inte ser om det finns 
någon rövare kvar eller inte. Det kan fin-

nas kvar någon, men det behöver inte göra 
det. Ibland behövs inget tärningskast, för 
det kan vara helt uppenbart att det finns 
en rövare där. Kastet kan också bli svårare 
(det kanske är mörkt eller finns gott om 
gömställen) eller lättare (rövaren kanske 
försökt gömma sig, men det är ont om bra 
gömställen). Hur vet då Sagoberättaren 
hur kastet ska anpassas? Ibland finns det 
färdiga kartor med instruktioner, ibland 
får Sago berättaren hitta på allt eftersom. 
Det är oftast en bedömningsfråga, och be-
ror lite på vad som passar in i berättelsen. 

Sagoberättaren: Du ser ingen rö vare.

Julia: Får jag försöka igen?

Sagoberättaren: Nej. Man får bara 
försöka en gång.

Om man skulle få försöka flera gånger för-
tar det lite av spänningen som kan uppstå 
då man riskerar att misslyckas. 

Julia: Okej.

Jenny: Jag ser efter jag också.

Jenny vill att hennes spelfigur också ska se 
om hon upptäcker något. Det kan ju vara 
så att Julias spelfigur missade att det fanns 
någon rövare kvar.

Sagoberättaren: Hur duktig är din 
spelfigur på Upptäcka?

Jenny: Fyra.

Sagoberättaren: Då ska du slå fyra 
eller lägre för att lyckas.
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Jenny slår tärningen. Den visar tre. Lyckat. 
Det betyder att Jennys spelfigur skulle 
upptäcka ifall det finns kvar någon rövare 
på platsen.

Sagoberättaren: Du ser inte heller 
någon rövare.

Jenny och Julia: Puh!

När Jenny lyckades med sitt kast skulle hon 
ha upptäckt någon, om det funnits kvar 
någon rövare i närheten, men när det inte 
fanns någon kunde hon inget upptäcka. 
Jenny och Julia har nu avgjort att de är 
ensamma med den rånade mannen. Sago-
berättaren fortsätter med att berätta vad 
som händer.

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

Här presenterar Sagoberättaren må let med 
sagan för spelarna. Målet är att ta tillbaka 
den stulna rin gen som mannen förlorat.

Julia och Jenny ser på varandra och nickar.

Julia: Det kan vi väl. Eller? Vad tycker du 
att vi ska göra? Det kan vara farligt. 

Jenny: Jag tycker att vi hjälper honom. Jag 
tror att våra spelfigurer skulle vilja det.

Här är ett exempel på speldialog som förs 
utanför sagan. Det kommer att förekom-
ma vid varje spelmöte, och det är helt i sin 
ordning. Ibland har den här typen av dia-
log inte ens något att göra med sagan eller 
spelfigurerna. Det är dock rekommenderat 

att försöka hålla dessa vardagssamtal på 
ett minimum, för de påverkar inlevelsen. 
Speldialog ska dock tillåtas, spelarna bör 
ges möjligheten att prata sinsemellan för 
att kunna fatta olika beslut tillsammans.

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

Jenny: Vad då för något?

Sagoberättaren: Mannen säger: Ni ska 
få guld.

Detta är belöningen om spelarna uppnår 
målet med sagan: Guld. Alla sagor har dock 
inte någon belöning i slutet. Det är upp till 
Sagoberättaren att bestämma inför eller 
under sagan. Det finns ett kapitel senare i 
den här boken om belöningar. 

Julia: Men hur ska vi hitta rövarna?

Jenny: Vi såg väl åt vilket håll de for?

Sagoberättaren: Ja. De red åt öster.

Sagoberättaren hade kunnat bestämma 
att spelfigurerna skulle slå ett kast på 
Upptäcka för att avgöra om de såg vartåt 
rövarna tog vägen. Sagoberättaren bedöm-
de dock — den här gången — att det inte 
behövdes något tärningskast.

Julia: Då går vi österut.

Jenny: Jag provar att spåra dem.

Sagoberättaren: Spåra, då blir det 
Upptäcka igen. Slå tärningen.
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Jenny: Min spelfigur är stigfinnare, så hon 
är extra duktig på att spåra.

Stigfinnare är en Specialförmåga som 
innebär att man får slå Lätta kast för att 
spåra. Ett Lätt kast innebär att slå två tär-
ningar (förkortat i regeltexterna till 2T10) 
och sedan välja den som visar bäst. Jenny 
slår tärningarna. De visar fem och nio. 
Hon misslyckas (eftersom hon hade Upp-
täcka fyra). Julia provar också. Hon slår 
sex. Det är lyckat (eftersom Julias spelfigur 
hade Upptäcka sju).

Sagoberättaren: De har ridit mot älven.

Julia: Vi skyndar efter dem.

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

Jenny: Då smyger jag fram mot dem.

Sagoberättaren: Då blir det Rörel se, 
hur duktig är du på Rörelse?

Jenny: Åtta.

Jenny slår med tärningen. Det blir noll. 
Noll läser man som tio, och tio betyder 
alltid automatiskt misslyckat. Rövarna 
upptäcker henne genast.

Sagoberättaren: Rövarna upptäcker 
dig, då du trampar på en gren. Det knakar ljud-
ligt till! Rövarna är tre stycken. De drar sina 
svärd och kommer springande.

Sagoberättaren levandegör det misslyckade 
tärningskastet genom att berätta hur hon 

misslyckas. Detta är något som Sagoberät-
taren får hitta på direkt det händer, vilket är 
en del av uppgiften man har som Sagobe-
rättare: att tolka och levandegöra tärnings-
kasten så att de blir en del av berättelsen. 

Jenny: Typiskt! 

Julia: Jag drar mitt svärd!

Jenny: Jag drar mitt med!

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

När Sagoberättaren pratar som rövaren 
förställer hen rösten, för att skapa mer 
inlevelse. Dialogen som utspelas, hittas på 
i stunden, så det gäller att Sagoberättaren 
snabbt kan finna sig och tänka sig in i hur 
sagans bifigurer skulle ha agerat. Det kallas 
att improvisera. Att improvisera är en 
viktig del av att spela Sagospelet Äventyr, 
både för Sagoberättaren och spelarna.

Jenny: Jag säger, eh... att vi bara är ute och 
jagar.

Sagoberättaren: Du försöker lura 
rövarna alltså. Då får du slå en tärning. Hur 
duktig är du på Upptäcka?

Jenny: Jag har fyra.

Jenny slår noll (tio). Det är alltid automa-
tiskt miss lyckat att slå noll.

Sagoberättaren: Rövarna morrar 
ilsket och den främste av dem höjer sitt svärd. 
Han säger: Ge oss alla era saker så får ni leva! 
Annars!
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Julia: Aldrig! Jag anfaller rövaren!

Julias spelfigur har Initiativ 14 (Rörelse 
plus Upptäcka). Rövarna har Initiativ 8, 
10 och 12. Då Julias spelfigur har högst 
Initiativ får hon en nivå Lägre Svårighets-
grad. Hon har Rörelse sju. Hon slår två 
tärningar, då hon får göra ett Lätt kast. 
Tärningarna visar ett och fyra. Ett är alltid 
automatiskt lyckat. Det är den mest lycka-
de tärningen. Sagoberättaren rullar också 
en tärning, för att avgöra hur rövaren 
hon attackerade lyckas med sitt stridskast. 
Rövaren har Rörelse fyra, och Sagoberät-
taren slår fem. Det betyder att Julias attack 
träffar, och att rövaren misslyckas. Svärdet 
som Julias spelfigur använder ger två i 
skada. Rövaren har bara två liv, vilka alla 
kommer att gå åt. Sagoberättaren tolkar 
tärningskasten.

Sagoberättaren: Du gör ett snabbt 
utfall och hugger en av rövarna. Han faller 
omkull med ett skrik, och blir liggande med-
vetslös på marken. De andra rövarna hugger 
mot er. En mot Jennys spelfigur och en mot 
Julias. Den som hugger mot Jenny behöver 
fem för att träffa och slår... sex. Miss! Den 
som hugger mot Julias spelfigur behöver slå 
fyra för att träffa, och slår... ett. Träff!

Även om rövaren träffade Julias spel figur 
kan hon försöka undvika, eftersom hon är 
en spelfigur och därmed en hjältefigur.

Julia: Jag försöker parera med mitt svärd!

Återigen används Rörelse. Julias spelfigur 
har Rörelse sju. Hon slår fyra och lyckas 
undvika rövarens hugg. Hade hon miss-
lyckats, hade hon tagit skada. Alla spel-
figurer har fem liv från början. Om liven 
tar slut svimmar spelfiguren och kan inte 
läng re vara med i sagan, ifall ingen Special-
förmåga eller Förtrollning kan rädda 
henne. Spelfiguren kan dock i så fall vara 
med i nästa saga de spelar. Då med alla liv 
tillbaka igen.

Ifall Julias spelfigur blir träffad, men har 
någon rustning, så stryker Julia rustnings-
poäng (sköld) först. När rustningspoängen 
är slut, måste hon börja stryka liv (hjärtan).

Här lämnar vi Julia och Jenny. Nu tror jag att du 

förstår ungefär hur det går till att spela Sago

spelet Äventyr. Det är dags för dig och dina 

vänner att själva spela en saga. Till dig som 

ska agera Sagoberättare rekommenderar vi att 

fortsätta läsa kapitel 6: Reglerna och kapitel 11: 

Sagoberättaren, om du fortfarande känner dig 

osäker. Det finns dessutom en ordlista i kapitel 16 

med de speltermer du behöver hålla reda på.

Hej!

Jag har en del tips och råd som jag kommer att dela 
med mig av i boken. Det som står i de här rutorna är 
ibland tips, ibland frivilliga regler. Det är Sagoberätta-
ren som bestämmer hur ni ska förhålla er till dessa.



Sagospelet Äventyr

9

2. Alea Masona

Följande text är citerad från Barahs resa — Masona under blomstermånad år 554, en mycket egendomlig 

skildring av Masona som det såg ut under en enda månad innevarande år, 555. Författaren Allena Barah 

av Ingenting avled av hög ålder kort efter hemkomsten, men hon hann först bli mottagen av drottning 

Paunella vid en högtidlig ceremoni, där hon överlämnade det många tusen sidor tjocka manuskriptet, 

innan mottog en medalj för sin gärning.

Drottningens dekret

Det var i fjol, nådens år 554, som drottning 
Paunella förkunnade att hon ämnade se till att 
vår något torftiga kunskap om länderna på de 
fjärran kontinenterna skulle bättras på, varför 
hon i sin vishet vände sig till Universitetet 
för magi. Där blev det i sin tur till mig, Allena 
Barah av Ingenting, man vände sig. När jag 
nu inleder min resa har det hunnit bli år 555 
och alla förberedelser är klara. Imorgon läm-
nar fartyget Paradox Drottningborgs hamn 
för att ta mig runt i världen. Det är inte utan 
att jag känner en viss nervositet inför den 
långa resan, men det är ett hedervärt uppdrag 
som kommer att göra mitt namn känt i hela 
den masonska övärlden under tusen år eller 
mer. Så jag måste tillstå, fast det tar emot, att 
det är en bidragande orsak till att jag tackade 
ja till uppdraget.

En annan sak som gör mig nervös inför det 
ärorika uppdraget är att jag kommer att vara 
en mycket gammal kvinna när jag återvänder 
till Masona och Drottningborg, medan det 
för drottningen och de andra här hemma 
enbart kommer att ha förflutit lite drygt en 
månad. Med hjälp av fartyget Paradox magis-
ka krafter kommer samma månad att börja 
om gång på gång under vår resa. Jag kommer 
alltså att få se hela Masona som det ter sig 
just denna blomstermånad, medan jag själv 
och alla på skeppet åldras i vanlig takt. Det 
kommer att bli en märklig färd. 

Om Masona

Det vore förmätet av mig att inte berätta 
också om Masona, eller Alea Masona som 
det står i läroböckerna. Alea Masona, världens 

vagga, där det sägs att allt föddes. Gemene 
man säger förstås bara Masona, vilket ibland 
leder till förvirring. För alla långväga sjöfara-
re från länderna i söder, öster och norr, kallas 
ön Alea Masona, eller ibland Magica då de 
menar att öarna i Västerhavet är särskilt ma-
giska. Världen i stort kallar de kort och gott 
för Masona. Något som nästan alla kulturer 
har gemensamt, är att det i deras myter och 
legender talas om att världens skapelse skedde 
här, att det var här allt blev till. 

Masona är det stolta rike där handelsrutterna 
strålar samman, där arter från hela världen 
möts i samförstånd och förståelse för ett ge-
mensamt utbyte av varor och kultur yttringar. 
Hamnen i Drottningborg är alltid full av 
marknadsstånd, köpmän, långväga sjöfara-
re och exotiska dofter av aribiska kryddor, 
sotländska, syltade molnbär, det sällsamma 
gnistrandet av dvärgsilvret från Kormonkors 
gruvor, och de säregna vävnaderna från Mor-
tenis; ja här finns folk och fä från allt mellan 
Andante och Kobanek.

Värdshusen
I staden finns också en mängd värdshus för 
att möta det stora behovet av långväga över-
nattningsgäster. Men hamnkvarteren håller 
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man sig gärna ifrån nattetid, då rumlare och 
drickare gör gatorna osäkra. Stadsvakten 
har ett stort sjå med att hålla ordning i dessa 
kvarter, varför de tenderar att se mellan fing-
rarna på en del företeelser och endast bestraf-
fa de allra värsta övertrampen. 

Särskilt populärt, och väl värt ett besök om 
du har tiden över, är Månas värdshus. Måna, 
denna skojsinta värdinna, gör alldeles för-
träffliga måltider och lagar den grumligaste 
beska du kan finna i den masonska övärlden. 
Värdshuset ifråga ligger förvisso i hamn-
kvarteren, men om du är där innan mörkrets 
inbrott, torde du vara säker.

Universitetet för trolldom
I Drottningborg ligger också en av de mest 
omtalade platserna, byggda av människor, 
i hela den masonska övärlden. Jag menar 
naturligtvis Universitetet för trolldom, där 
jag själv är verksam och innehar professur i 
magisk kanalisering, vilket har föranlett mig 
att studera den samverkan jag menar råder 
mellan Mortdevor och Fantasins källa, men 
som i stort sett alla andra namn av betydelse 
helt motsätter sig. Nåja, min penna för mig 
på avvägar.

Universitetet tar emot elever från den kända 
världen, även om merparten av eleverna 
och lärarna kommer från Alea Masona och 
dess övärld. Jag är mig veterligen den enda 

magiker vid Universitetet som är bördig från 
Ingenting, som om mitt folk inte skulle ha 
fallenhet för magi.

Slottet
Drottning Paunella har sitt slott inte långt 
från Universitetet, faktiskt bara tvärs över 
det stora torget. Slottet är en ståtlig byggnad 
rest av de skickligaste arbetare och ritat av 
de kunnigaste arkitekterna med den särskilt 
berömde Terkris Sorlans som ansvarig för 
bygget. En staty av honom är rest på slotts-
gården. Somliga säger att det inte är en staty, 
utan Terkis själv som blivit förstenad, och 
faktum är att han försvann under mystiska 
omständigheter. Själv finner jag dock tanken 
befängd att ingen skulle avslöjat en sådan för-
bannelse på de hundra år som förflutit sedan 
slottet restes.

Då Allena Barah ibland tenderar att bli lite 

långrandig, lämnar vi hennes reseskildring, som 

fortsätter sida upp och sida ned om olika värds

hus, gator, personer och företeelser i Drottning

borg. Faktiskt är det ganska lustigt att hennes 

reseskildring handlar om i stort sett hela världen 

och Drottningborg, men att hon utelämnar det 

övriga Alea Masona. Och det är Alea Masona — 

eller kort och gott Masona i folkmun — som vi 

ska titta närmre på. 

 Gariel Gedoran, drottningens skrivare

Alea Masonas historia
Människan på Masona

Det sägs bland dvärgarna att när människor-
na först kom till Masona var ön redan bebodd 
av dvärgar och troll. Dvärgarna bodde under 
bergen och trollen i skogarna.

Där hade varit fred i århundraden och de 
båda arterna kom mycket bra överens. Men 
människornas antågande gjorde att den sköra 
ba lansen stördes. Människorna krävde mark 
och naturtillgångar, som redan tillhörde 
dvärgarna och trollen.
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Människornas egen historieskrivning skil jer 
sig dock en hel del från dvär garnas. Enligt 
deras sätt att se på saken tycktes ön öde då 
de först landsteg. Att där redan fanns andra 
intelligenta varelser var inget som märktes. 
Trollen bodde djupt inne i skogarna och visa-
de sig inte gärna, och dvärgarna bodde under 
bergen och gick inte heller att upptäcka. 

Hur det än förhåller sig med den saken, så 
finns det tecken på att det funnits riken på 
ön redan innan någon av de tre arterna levde 
där. Det finns nämligen fornlämningar efter 
gamla byggnader och en del raserade sten-
stoder långt inne i skogarna och bland ber-
gen. Ingen vet vilka som rest dem, för de har 
inte lämnat så många andra spår efter sig.

Masona bildas
Det var när människorna landsteg på ön, 
för flera hundra år sedan, som riket bildades 
och fick sitt namn. Det var under ledning 
av drottning Malana som ön koloniserades. 
Män niskorna bildade byar och städer, och 
började bryta malm i bergen. Det var då de 
kom i konflikt med dvärgarna första gången. 
Dvärgarna ville inte dela med sig av bergens 
rikedomar, och det första kriget mellan dvär-
gar och människor tog vid.

Oroliga tider
Under årens lopp skulle fler strid igheter 
mellan människor och dvärgar utkämpas, det 
allvarligaste av dessa var treårskriget. Det var 
blodigt och fult, många dog på båda sidor. 
Masona skickade ned speciella grupper av 
krigare ned i dvärgarnas tunnlar, och dvär-
garna brände byar och det sägs även att de 
strödde salt över markerna där de bränt byar 
och åkrar för att inget skulle kunna växa där. 
Detta är dock inte bevisat. Freden kom efter 
att Ivana den tionde, stridsdrottningen, stu-
pat i kriget och den nya drottningen, Gemina 

den första, krönts. Gemina beordrade sina 
soldater att hålla sina positioner men inte 
anfalla, och begav sig tillsammans med livgar-
det och sina rådgivare för att mäkla fred med 
dvärga kungen. Fredsfördraget underteckna-
des i Johannaborg, en händelse som blev känd 
som Johannaborgsfreden.

Även lite inre oroligheter skulle äga rum, 
men det har varit förvånansvärt lite strider 
människorna emellan. Den allvarligaste 
incidenten var när Malana den trettonde 
Järnhand under en lång tid misskött styret 
av riket. Statskassan sinade, då hon vältrat 
sig i lyx. Hon höjde långsamt skatterna och 
undlät samtidigt att uppfylla sina förpliktelser 
gentemot folket. Efter två år av missväxt fick 
bönderna och adeln nog, och slog sig samman 
för att marschera mot Drottningborg. Skaran 
som tågade mot huvudstaden växte, men sol-
daterna i Drottningborg kastade sina vapen 
när de såg den enorma armén av bönder och 
krigare, varpå Malana den trettonde Järnhand 
inte hade något annat val än att abdikera. 
Hon försattes i exil på en ö söder om Maso-
na där hon levde tills hon dog av ålderdom 
tretton år senare.

Integration
En del av dvärgarna från bergen har under 
årens lopp flyttat ned till människornas städer 
och byar där de tagit arbete. Dels på grund 
av konflikter mellan dvärgklanerna i bergen, 
dels på grund av att delar av deras underjor-
diska riken svämmat över efter en mindre 
jordbävning. Integrationen i människornas 
värld har gått bra och de lever i fred sida vid 
sida. De utflyttade dvärgarna ses dock ofta 
som svikare och förrädare av sina fränder 
som bor kvar under bergen.
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Makt och lugn

I takt med att städerna växte, och att folk från 
fastlandet sökte sig till den blomstrande ön, 
ökade Masonas export. Det skeppades varor 
över havet till fastlandet för handel och Maso-
nas rykte spred sig över världen.

Den senaste tiden har det varit ganska lugnt 
i riket. Några mindre strider har skett mot 
dvärgarna i bergen, varav den allvarligaste 
ledde till att stora delar av staden Johan-
naborg avfolkades år 533, men efter det har 
det bara varit tomma hot och vapenskrammel 

men inga strider. Det har påbörjats en ihär-
dig jakt på pirater som gör strandhugg och 
plundrar handelsskepp på väg till fastlandet.

Människor och troll
Trollen är sorgligt förbisedda i Masonas 
historieböcker. Även om de mest håller sig för 
sig själva i skogarna, så har deras och männis-
kornas vägar korsats många gånger. Det 
förekommer även att ett antal troll bosatt sig i 
människobyar. Städer brukar de oftast hålla sig 
ifrån. Faktum är dock att inga stora stridighet-
er människor och troll emellan har ägt rum.

Viktiga händelser i Alea Masonas historia

-969 Dvärgarnas underjordiska rike Bordur bildas.
-23 De första människorna land stiger på Masona.

0 Alea Masona grundas av drottning Malana den tredje.

7 En stad vid en av de största gruvfyndigheterna grundas av drottning Malana den 
tredje. Staden får namnet Malanorborg.

14 Det första kriget mellan dvärgar och människor utkämpas då människorna inleder 
gruvbrytning i bergen.

37 Drottning Malana den tredje dör. Hennes kusin Ia den första tar över tronen.
42 Glindorian, en upptäcktsresande, ger sig av på en expedition för att ta reda på vad som 

finns bortom Fyrarna i Andante. Expeditionen hörs aldrig av igen.
57 Drottningborg grundas.
99 Det andra kriget mellan dvärgar och människor börjar.

101 Malanorborg besegras av dvärgarna. Staden blir en ruinstad, förhäxad så den inte 
påverkas så starkt av tidens tand. Det gör att den än idag ser ut som när den blev 
övergiven.

112 Johannaborg bildas. Staden heter dock på den tiden Lindborg, döpt efter sin grund-
are Lind Långkliv som blir stadens första borgmästare. Dvärgarna protesterade 
högljutt, särskilt som staden ligger väldigt nära den numera ödelagda Malanorborg.

134 En farsot drar fram över landet och drabbar enbart människorna. Nästan en femte-
del av Masonas befolkning dör.

152 Universitetet för magi grundas i Drottningborg.
155 Sarastad grundas av Sara Enöga.
178 Ett stjärnobservatorium börjar byggas i anslutning till Universitetet.
199 Stjärnobservatoriet står klart.
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211 Under ledning av Universitetet stöps tideräkningen och året om. Man börjar räkna 
åren från Masonas grundande 211 år tidigare, och delar in året i kvartal och varje 
kvartal i tredjedelar. Detta på grund av att man tidigare följt månens faser, men det 
ställde till med en stor oreda. 

216 Ett treårigt krig bryter ut mellan människor och dvärgar, återigen på grund av den 
allt mer intensiva gruvbrytning som människorna står för i bergen. Kriget rasar i tre 
år ovan och under jord.

219 Fred mellan dvärgar och människor. Avtalet undertecknas i Johannaborg och hän-
delsen omnämns i historieböckerna som Johannaborgsfreden.

245 Drottning Gemina försvinner spårlöst under en promenad i slottsträdgården. Hon 
återfinns aldrig.

271 Flera borgmästare går samman och gör uppror mot den regerande drottningen som 
tvingas abdikera efter att kraftigt ha misskött finanserna.

314 Molnrike inleder vissa handelsförbindelser med Masona. Himmelsalverna besöker 
för första gången Drottningborg.

361 Isdraken Köld bosätter sig i ruinstaden. 
375 Nederstad bildas.
384 Överstad bildas.
413 Spegelmagikerna ser för första gången i sina framtidsspeglar hur balansen mellan 

slukhålet och fantasins källa rubbas och världen går under. De börjar förbereda sig 
inför detta, men vet inte när det ska inträffa.

486 Gruvby bildas officiellt. Där bor till största delen gruvarbetare som redan under 
många år haft läger där.

491 Strider mot dvärgarna i Gruvbyområdet. Människorna befäster byn med murar och 
posterar soldater där.

510 Annaholm grundas. På platsen har det tidigare funnits en by som vuxit kraftigt.
521 Paunella föds.
531 Sara Silverstark föds.
533 Dvärgarna hotar, vilket medför att många människor väljer att lämna Johannaborg. 

Delar av staden blir ödelagd.
542 Paunella blir drottning. Hon kallar sig Paunella den första.
544 Annaholm byter namn till Miaholm.
549 Ivana den hårdföre blir borgmästare i Överstad och förbättrar relationerna med fast-

landet.
550 Spegelmagikerna misstänker att balansen mellan slukhålet och fantasins källa är på väg 

att rubbas, och börjar sätta en plan i verket för att förhindra detta. Övärldens riken 
lyssnar dock inte på dem, så de får börja arbetet i lönndom.

553 Relationerna mellan Drottningborg och Spegelmagikerna blir ansträngda då drottning
Paunella anser att de försöker lägga sig i rikets inre angelägenheter.

555 Drottning Paunella blir i hemlighet kontaktad av sjöjungfrurna i Atlantis för att 
förhandla om ett handelsavtal. 
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555 Allena Barah gör en resa genom hela Masona och skriver ”Barahs resa — Masona un-
der blomstermånad år 554, en reseskildring på flera tusen sidor.

556 Plundrare från piratöarna i väster gör strandhugg vid städer och byar längs kusten, 
men undviker de största städerna. Hårt drabbade är Överstad och Nederstad.

557 Drottningborg firar 500-årsjubileum.
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Geografi

Masona är ett rike långt ute till havs. Det 
är bara en av öarna i en ögrupp långt väs-
ter om fastlandet. Masona fungerar som en 
knutpunkt för handel och långväga sjöfarare. 
Invånarna har det mesta de behöver på ön.

Masona är inte någon jättestor ö, den mäter 
omkring 45 mil mellan Spetstopparnas nord-
ligaste punkt och Träsklandet i söder. På ön 
finns gott om landsbygd, små byar, åkrar och 
magiska företeelser.

Masona är uppdelat i sju län, som vart och ett 
styrs av en länsmästare. De svarar dock alla 
inför drottningen. 

Drottningborg

Drottningborg är den största staden på 
Masona. Där bor många människor. Staden 
är byggd innanför höga murar som skyddar 
invånarna mot fiender. Murarna patrulleras 
av vaktposter hela tiden, även på natten. 
Vaktposterna går två och två.

Drottningborg ligger vid havet och har en 
hamn där skepp lägger till och kastar loss. 
Nere vid hamnen är det nästan alltid marknad 
och där går det att köpa nästan vad som helst.

Det går att åka båt från Drottningborg upp till 
Johannaborg och tillbaka. Johannaälv har sitt 
utlopp alldeles söder om staden. Det går också 
att åka fartyg till Miaholm, Överstad och 
Nederstad. En del tar dock landvägen. Ibland 
är Storanhavet hemsökt av sjöormar, och den 
sista tiden har pirater slagit till ibland.

I staden har drottning Paunella sitt slott. Där-
ifrån styr hon Masona med rättvis hand, men 
hon är väldigt sjuk. Hennes egna läkare kan 
inte rädda henne. Hon har hört att det finns 
en häxa i Östanskog som kan bota dödliga 
sjukdomar, så hon letar efter några modiga 
äventyrare som vågar ge sig in dit för att leta 
rätt på häxan och be henne rädda drottning-
en. Hon vill inte skicka sina egna soldater, för 
hon tror inte de är duktiga nog. Dessutom 
skulle häxan säkert bli rädd för soldaterna.

Adelsgatan
Här är husen stora och pråliga. Längs denna 
gata och gatorna runtomkring bor Drott-
ningborgs mest välbärgade in vånare. Adels-
vakten är en särskild vaktstyrka som har 
ansvar för att se till invånarnas säkerhet och 
att se till så att lag och ordning råder. Adels-
vakten har inte rätt att ingripa utanför Adels-
gatans kvarter, men gör det ändå ibland.

Bryggareväg
Förutom ett stort antal bryggerier finns här 
också en hel del annat, som handelsbodar, 
värdshus, stall, och bostadshus. Värdshusen 
gör att det ibland kan bli lite stökigt i kvarteret. 

Fattigkvarteren
Här finns både ett stort antal bostadshus, 
värdshus och en hel del gäng som mutat in 
olika områden där de styr och ofta tar ut be-
skyddarpengar av värdshus, gatukonstnärer 
och tiggare. Lagens långa arm har sällan nå-
got ärende till dessa delar av staden, så länge 
brottet begås i stadsdelen lyfter stadsvakterna 
inte ett finger. I Fattigkvarteren finns gott 
om ficktjuvar, så håll hårt i penningpungen!
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Fyrudden

Här står en fyr som byggdes innan staden 
grundades. Fyren sköts av en fyrvaktare som 
aldrig har ärenden in till staden. Fyrvaktaren 
vill helst inte ha så mycket med stadsborna att 
göra, och så länge det lyser i fyren när mörk-
ret faller är det endast mycket sällan någon 
som har något ärende till honom heller. Vad 
de flesta inte vet är att det är ett flera hundra 
år gammalt troll som sköter om fyren, och 
har gjort så sedan barnsben.

Färdvägen
En väl använd väg som anlagts hela vägen 
längs med kusten och vidare uppåt landet till 
Sarastad och Johannaborg.

Hamnen
Här lägger mindre skepp och båtar till, medan 
de stora fartygen lägger till i eller utanför 
Norrhamn. Ibland kommer fartygen så långt 
ifrån som från fastlandet.

Hantverksgatan
I hantverkskvar teren finns tunnbindare, 
hovslagare, smeder, skräddare och allsköns 
andra hantverkare. De flesta bor i anslutning 
till sina butiker och bodar där de arbetar.

Lilla torget
Lilla torget är ofta fyllt av uppträdanden och 
försäljare. Där går det att hitta illusionister, 
spelare, gycklare, gåtmästare, vetenskapsmän 
som berättar om sina teorier och även en och 
annan riktig magiker. 

Marknadstorget
Här är det oftast fullt av långväga krämare 
och för säljare med en mängd olika varor från 
främmande länder. Här finns också säljare 
från orten. På marknaden går det att hitta 
både mat, kläder, smycken och en mängd 
andra mer eller mindre nödvändiga föremål.

Norrhamn

Här lägger de stora fartygen till. 

Rumlareväg
Här finns mest bo stadshus, men även ett 
och annat värdshus. Som namnet antyder är 
Rumlareväg ganska stökig.

Skrågatan
Precis som i hantverks kvarteren finns här en 
mängd hantverkare av olika slag. Här finns 
också stora butiker med föremål till försälj-
ning. 

Slottstorget
Mitt på slottstorget ligger slottet där drott-
ningen bor. Slottet är äldre än själva staden 
då det restes innan Drottningborg blivit en 
stad. Slottet är väl bevakat av vakter och ser 
ut som en hög fyrkantig fästning med tinnar 
och torn.

Södra drottninggatan
En gång fanns även den breda Norra drott-
ninggatan, men när fler hus behövde byg-
gas byggde man dem helt sonika på denna, 
varpå Södra drottningatan blev ensam kvar. 
Kvarteren här är fina och rena. Gatorna är 
stenbelagda och vakter patrullerar med jämna 
mellanrum området.

Universitetsgatan
Här ligger uni versitetet och observatoriet. I 
universitetet bor både studenter och lärare. 
Lärarna är nästan uteslutande vetenskaps-
män. Varje veckoslut har de dessutom en 
form av ceremoni där de sjunger sånger och 
hymner om livets märkvärdigheter och värl-
dens beskaffenhet. På universitetet dis kuteras 
också filosofi väldigt flitigt.
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1T10 Händelser i Drottningborg

1 Ficktjuv! En ficktjuv stjäl något av någon av spelfigurerna. Kanske upptäcker de stöl
den när den sker, kanske inte...

2 Spelfigurerna ser ett anslag med texten: ”Äventyrare sökes för ett farligt uppdrag!” 
utan för ett värdshus. Värdshusvärden har fått höra talas om en magisk harpa som finns 
i isdrakens skattkammare i ruinstaden. Den harpan vill värden ha (den är förtrollad så 
att alla som hör den känner ett intensivt behov av att lätta på sin penningpung). 

3 Spelfigurerna ser en annan person bli rånad. Ska de ingripa?
4 En liten dvärgflicka blir retad av några människobarn. Om spelfigurerna ingriper 

så får de veta att flickan är föräldralös, men hon har släktingar i dvärgarnas under
jordiska rike. Kan spelfigurerna föra henne dit?

5 Det brinner i ett hus! Några barn har lekt med elden. Barnen klarar sig, de står en bit 
från branden och gråter då de blir upptäckta. Eftersom det är ett ödehus gör det inte 
så mycket, men branden riskerar att sprida sig och starta en stadsbrand!

6 En flykting från fastlandet ber spelfigurerna om hjälp. Fiender är henne på spåren. 
Hon är en prinsessa som rymt från sin familj som ville gifta bort henne med en prins i 
ett grannland för att utöka rikets domäner. Hon gör nästan vad som helst för att slippa 
åka tillbaka. De som jagar henne är prisjägare som hennes pappa, kungen, sänt ut.

7 En grupp gycklare anklagas av folk för att ligga bakom ett stort antal inbrott och 
stölder nattetid. De hävdar sin oskuld, men när även stadsvakten tar folkets parti ber 
gycklarna spelfigurerna om hjälp. Är de oskyldiga, eller är de utsatta för en komplott?

8 Matlagningstävlingen som hålls vartannat år i staden ska gå av stapeln. En ande 
uppen barar sig för spelfigurerna. Anden var kock medan den levde, och vill ha deras 
hjälp att vinna. Anden deltog i tävlingen under sin livstid, men kom på grund av fusk 
(domarna mutades) sist och blev utskrattad. Den som vann tävlingen det året skulle 
få bli hovmästare vid drottningens slott. Kocken dog en kort tid efteråt av krossat 
hjärta, men har inte kunnat få ro. Om spelfigurerna kan visa att kockens recept kan 
vinna, kan anden få ro. Det enda problemet är de sällsynta ingredienserna: ägg från 
den sällan skådade skogshönan, frön från en sällsynt ört som bara växer uppe i bergen 
och vatten från en svåråtkomlig källa... Förutom att anden får frid om spel figurerna 
vinner, får de också belöningen i form av en summa prispengar (50 Guld).

9 Spelfigurerna blir anlitade att föra ett brev från Drottningborg till Sarastad. Det är av 
yttersta vikt att brevet kommer fram. Spelfigurerna blir dock jagade av de som inte vill 
att brevet ska nå mottagaren, eftersom det är en varning om en samman svärjning mot 
borgmästaren i Sarastad. Om spel figurerna lyckas leverera brevet kommer borgmästa
ren att be Spelfigurerna om hjälp, då hon inte vet vem hon kan lita på...

10 Slå två gånger på tabellen.
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Värdshusvägen

I dessa kvarter finns alla tänkbara nöjen: 
värdshus, spelhålor, uppträdanden och ett 
stort antal handelsbodar och butiker. 

Viccas vik
Viken döptes efter en häxa som levde för 
länge sedan. Hon sägs ha drunknat i viken 
under en strid mot havsmonster som för-
häxats till att attackera Drottningborg. Hon 
räddade staden innan hon dog.

Sagor i Drottningborg
Drottningborg är en myllrande stad med 
skumma värdshus, fartyg från främmande 
delar av världen vilka lägger till i hamnen, det 
märkliga Universitetet för magi, drottningens 
slott med hemliga gångar och skattkamma-
re och mycket mer. Där finns samman-
svärjningar, hemliga sällskap och tjuvgillen. 
Här följer några olika sagoförslag:

Bortrövad: Två syskon har blivit bortrö-
vade från sin familj på slottet. Spelfigurerna 
får i uppdrag att hitta dem. Samtidigt kom-
mer ett bud med ett brev. Brevet innehåller 
krav på en lösensumma för att kidnapparna 
ska släppa dem. Kan spelfigurerna lösa situa-
tionen och rädda barnen?

Lås och bom: Spelfigurerna befinner sig 
på besök i slottet, då en ande på dåligt humör 
stänger slottet så ingen vare sig kan komma 
ut eller in längre. Men vad vill anden? Kan 
spelfigurerna övertala den att upphäva för-
häxningen?

Tjuvguldet: En försäljare på marknaden 
blir bestulen på alla sina pengar. Spelfigurerna 
befinner sig i närheten och blir ombedda att 
leta rätt på tjuvarna och återföra guldet. Spå-
ren leder ned till hamnen, men allt är kanske 
inte vad det verkar vid den första anblicken.

Drottningvik

Viken är rik på fisk. Fiskebåtar fiskar ofta 
med nät där. Det sägs finnas ett sjöodjur i 
Drottningvik, och kanske är det sjöodjuret 
som ligger bakom att så många skepp för-
svunnit den sista tiden? Andra menar att 
det är pirater och kapare som ligger bakom 
far tygens försvinnanden. Somliga säger också 
att de sett sjöjungfrur i området, ibland i 
sällskap med jättesköldpaddor, men de flesta 
tror inte på det.

Flottarälven

Från skogshuggarläger vid Nordan skog 
flottas timmer till Överstad och Nederstad. 
Flottarälven är ganska strid på sina ställen. En 
del säger att det finns en del guld att hämta 
här och var längs stränderna och till flödena 
(bäckar och åar) som rinner ned i älven. 
Några har gett sig ut för att leta guld där, men 
inte alla har kommit tillbaka.

Förtrollade slätten

Förtrollade slätten är en mystisk plats. På 
nätterna kan man se dansande ljussken över 
slätten, det har vandrare och jägare som varit 
i trakten berättat. En del säger också att de 
hört märkliga sånger där. Några tror att det 
bor älvor på denna plats, men ingen har nå-
gonsin sett en älva där på dagen. Andra tror 
att det är spöken. Åter andra påstår sig ha 
skymtat väldiga stenjättar dimhöljda kvällar, 
men de flesta tror att det bara är skrönor. 
Odiskutabelt är dock att det försiggår något 
mystiskt där. 
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Gruvby

I Gruvby bor mest skogshuggare och gruv-
arbetare, men även en del jägare och fiskare. 
Gruvby är omringad av tjocka murar som 
skydd mot dvärgarna som säger att silvret 
i gruvan är deras. Därför bor det en hel del 
soldater i Gruvby också, de ska skydda staden 
om dvärgarna anfaller. Det är väldigt länge 
sedan det hänt, men man vill vara på sin vakt.

Skogshuggarna behöver hugga träd i Nord-
anskog för att de ska få betalt. Därför är 
de bekymrade över skogvakten Mirina i 
Nordan skog som hotar med att förvandla 
dem till paddor om de inte slutar. Hur ska de 
då kunna köpa mat? Och det finns snickare i 

Överstad och Nederstad som behöver timret 
från träden. Skogshuggarna har länge fun-
derat på att be några modiga äventyrare att 
försöka lösa problemet med Mirina.

Akademikerkvarteren
Här finns kartritare, skrivare och lärda, och 
här bor också soldaterna som vaktar Gruvby. 
Akademikerkvarteren hette Soldatkvarteren 
innan de bytte namn.

Arbetarkvarteren
Här bor skogshuggare och timmermän, samt 
allehanda arbetare som fiskare, jägare m.m. 
Det finns också några värdshus i kvarteren.

Nordanskog
Odlad mark

GuldvaskeåOdlad mark

Västerport

Stora porten

Österport

Nattporten

Norrporten

Arbetarkvarteren

Hantverkar-
kvarteren

Slum
m

en

Akademikerkvarteren

Stortorget
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Hantverkarkvarteren

Här finns någon handelsbod, sömmerskor, 
smeder, skomakare, vävare, tunnbindare och 
allehanda andra hantverksyrken samlade.

Slummen
Gruvbys fattigaste kvarter. I slummen bor 
många sjuka och lytta, som inte klarar av att 
ta hand om sig själva på grund av olyckliga 
omständigheter. Där finns också många små-
skurkar, men även en hel del hederligt folk.

Stortorget
I det stora huset på torget bor borgmästaren. 
Huset ser ut som ett litet slott. På torget är 
det ofta marknad.

Johannaborg

Utanför staden finns en stor gruva där många 
som bor i staden arbetar. Metallen från gru-
van, lite guld, men mest järn, skeppas sedan 
ned längs Johannaälv till den stora staden 
Drottningborg. Ibland slår stråtrövare eller 
pirater till och stjäl lasten från sjöfararna. 
Men ingen har hittills kunnat få tag på rövar-
na, fast många har försökt.

Johannaborg är en liten stad. Det bor bara 
omkring några tusen människor där. Sta-
den var större förr, men många blev rädda 
för dvärgarna som bor i bergen och flyttade 
därifrån, så nu står det jättemånga tomma hus 
i staden.

Eftersom invånarna är rädda för dvärgarna, 
som säger att guldet och järnet är deras, så 
finns det många soldater i Johannaborg.

Miaholm

Miaholm styrs av borgmästaren Mia. Innan 
Mia tog över staden styrdes den av Anna och 
hette Annaholm. I Miaholm bor det mest 
fiskare och snickare. Timmer får de från Öst-
anskog. Det flottas längs Strömälv.

Miaholm är en ganska stor stad. De flesta 
som bor där äter mest fisk. På sista tiden har 
det inte gått så bra med fisket. Några tror att 
fiskelyckan har vänt. Andra att det är en ond 
häxa som ligger bakom det. Borgmästaren 
Mia har funderat på att fråga några duktiga 
äventyrare om hjälp för att ta reda på vad 
som ligger bakom den försvunna fisken.

Nederstad

Staden är egentligen en lite större by. Där bor 
nästan 500 invånare. De flesta försörjer sig 
som fiskare eller jägare. Det finns också en 
del båtbyggare i Nederstad.

Nerstasbröd
4 dl mjöl

2,5 dl yoghurt

1 tsk bikarbonat

0,5 tsk salt

Blanda mjöl, bikarbonat och salt. Tillsätt 
yoghurt (kan också bytas ut mot fil). Knåda 
degen till en klump som inte fastnar i bun-
ken. Dela degen i sex lika stora delar. Kavla 
ut dessa. Nagga dem med gaffel. Grädda 
gärna i en gjutjärnsstekpanna eller över 
öppen eld tills de fått en fin färg.

Ät med smör medan de är varma. 
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Nordanskog

En gammal granskog där svarta och grå lavar 
hänger från trädens grenar. Den är en ganska 
spöklik skog, där det finns gott om fågel och 
vilt som fasan, hjort och kanin. I skogen bor 
en gammal kvinna som heter Mirina. Hon 
kallar sig skogvakt och är vän med skogens 
alla djur. Hon är bekymrad över att männis-
korna hugger ned så mycket träd, för det 
tycker fåglarna och djuren inte om. Hon har 
bestämt sig för att prata med skogshuggar-
na. Och slutar de inte kan hon använda sin 
mäktiga trollkraft och förvandla dem alla till 
paddor! Hon vill egentligen inte göra det, för 
hon är väldigt snäll. Men hon bryr sig om 
djuren och har tänkt att hon kanske ska prata 
med några modiga äventyrare som kan lösa 
problemet med skogshuggarna.

Ruinstad

Ruinstaden är en spökstad som legat öde i 
några hundra år, sedan dvärgarna i bergen 
anföll människorna. Det sägs bo en isdrake i 
den övergivna borgen mitt i staden. Där ska 
isdraken slumra hela somrarna för att vakna 
till vintertid. I resten av staden sägs det finnas 
många spöken och monster. Men det finns 
även rykten som säger att det ligger många 
kvarglömda guldskatter i staden. 

Förutom spöken, monster och en drake (om 
det nu finns sådant där), så pratas det även 
om att dvärgarna finns i närheten. Och de 
gillar inte att människor kommer och snokar!

Sarastad

Staden är en stor och rik stad där Sara 
Silverstark är borgmästare. Hon är vis och 

rättrådig. På sista tiden har hon haft problem 
med att dvärgarna som bor i bergen har kid-
nappat gruvarbetare. Hon har funderat på att 
skicka ut modiga äventyrare för att leta rätt 
på dem och tala förnuft med dvärgarna.

Stadsborna arbetar mycket med gruvorna. 
Det finns två gruvor inte så långt från staden. 
I den ena bryter man silver. I den andra guld 
och järn. Det finns många smeder i Sarastad. 
Sarastad är känt för att smederna där gör extra 
bra svärd och rustningar. Svärd från Sarastad 
ger ett extra hjärta i skada vid strid. En del tror 
att det är för att svärden är gjorda av magiskt 
stål. Rustningar från Sarastad tål två hjärtan 
extra. Kanske för att det kan vara som en del 
säger, att järnet i Sarastads gruva är magiskt.

Det lättaste sättet att ta sig till och från Sarastad 
är att resa landvägen. Ibland går det karavaner, 
stora sällskap av köpmän och soldater, längs 
vägen mot kusten, längs bergen mot Gruvby 
eller nordöst mot Överstad och Nederstad.

Snötoppsbergen

I Snötoppsbergen (även Spetstopparna) lever 
dvärgarna. De har stora underjordiska riken 
där de bor. De ser sällan solen och är därför 
ofta ganska bleka. De har ofta spejare ute 
för att hålla koll på vad människorna har för 
sig. De vill helst ha sina skatter och bergens 
rikedomar för sig själva. Ingen vet vem som 
egentligen bodde vid bergen först. Det var så 
länge sedan så ingen längre kommer ihåg det.

Även om dvärgarna inte gillar människornas 
intrång i bergen vill de inte kriga igen som 
de gjorde för länge sedan. Däremot ställer de 
till med lite oreda ibland. De kan kidnappa 
gruvarbetare och hålla dem fånga, eller stjäla 
skatter från människorna. Ibland har dvärg-
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kungen funderat över om han skulle prata 
med några människor och se om det går att 
komma överens på något sätt. Men han vet 
inte vilka människor det skulle vara.

Storanhav

Havet som omgärdar Masona. I Storanhav 
finns sjöormar, jättebläckfiskar och andra 
havsmonster. Det verkar även finnas pirater 
där, men ingen vet var de kommer ifrån. De 
slår till mot fartyg ibland och stjäl deras last. 
Ibland stjäl de hela skepp och tvingar besätt-
ningen att ro till Masona i livbåtarna. Drott-
ning Paunella har skickat ut soldatfartyg, men 
inte kunnat hitta varifrån piraterna kommer.

Strömälv

En riktigt lång älv som rinner från Spetstop-
parna genom Östanskog och vidare ut i havet. 
Det flottas en hel del timmer längs älven. 
Människorna försöker hålla trollen borta 
från Strömälvs närhet där den rinner genom 
Östanskog. Det tycker trollen inte om. De be-
höver fiska i älven för att få mat. Men männ-
iskorna tycker att älven är deras. Det skulle 
behövas någon som kunde prata med trollen 
och människorna så att de kunde samsas.

Träsklandet

Träsklandet är hemsökt av nattskuggor, 
vattenhästar och spöken. En del modiga 
äventyrare som vågat bege sig in i träsket har 
berättat att de också sett zombier där. Kanske 
är det så att zombierna vaktar något värde-
fullt som någon trollkvinna vill skydda?

Det är lätt att komma vilse i träsklandet. Det 
är nästan alltid dimmigt där. Och väldigt 
blött. Träsket luktar illa och ibland syns mys-
tiska ljussken i dimman...

Vrakudden

Vrakudden har fått sitt namn för att det finns 
så många rev och klippor i havet. Därför 
har många skepp gått på grund och sjunkit i 
området. Det finns många skatter att hämta 
där om man vågar trotsa de spökande sjömän 
som sägs finnas kvar på platsen.

Västanskog

Det sägs att skogen är befolkad av stråtrö-
vare och sjöjungfrur. Därför åker det nästan 
alltid med soldater då det går båtar längs 
älven genom skogen. I skogen bor det också 
jättespindlar, en och annan jätte och en del 
varulvar. Det står även några stenstoder på en 
plats i skogen. Dessa sägs vara prinsessor från 
gamla tider, för stenade av en gammal häxa. 
Om någon kunde bryta förtrollningen och 
hämta hem prinsessorna till deras släkt (även 
om deras mamma och pappa inte längre finns 
kvar) så skulle de modiga äventyrare som 
lyckades med det säkert få en riklig belöning.

Ödeland

Ödeland är obebott av människor, även 
om en och annan enstöring har en stuga i 
trakten. Det finns dock en hel del vilt där, älg 
och en och annan mammut och grottbjörn. 
Några jägare håller sig också i området. En 
natt skugga drar omkring där och ylar om 
nätterna. Den hade gärna träffat på ett gäng 
äventyrare som kunde hjälpa den att få frid. 
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Det sägs att det finns en underjordisk laby-
rint som vaktas av en basilisk någonstans i 
området. I labyrinten ska det enligt legenden 
finnas väldigt mycket skatter. Men ingen har 
hittat den, även om en del har försökt...

Östanskog

Det finns en del skogshuggarläger i skogen. 
Som i de flesta andra skogar finns där en 
del monster, i Östanskog är det mest jätte-
spindlar och asbestar, men även en del annat. 
Någonstans i skogen bor det en häxa som 
sägs kunna bota dödliga sjukdomar.

Överstad

I Överstad byggs riktigt bra fartyg. De seglar 
snabbare än andra skepp. Timmer till skep-

pen kommer från Nordanskog. Det flottas 
längs med Flottarälven till Överstad.

Det bor också väldigt många fiskare i sta-
den. Överstad är den stad på Masona som 
har mest kontakt med fastlandet. Det är dit 
fartygen från fastlandet kommer för att lägga 
till. Östanstad är en viktig plats på Masona. 
Många affärsavtal bestäms där. Ibland kom-
mer drottningen på besök. Men det är länge 
sedan eftersom hon är så sjuk.

I mitten av Överstad finns ett torg där det 
ofta är marknad. Vid torget ligger ett slott, 
där borgmästare Ivana bor. Ivana kommer 
egentligen från fastlandet, men hon kom till 
Masona som barn och stannade på ön. Hon är 
mycket omtyckt och en av de få vita männ-
iskorna på ön.

Sagoförslag på Masona

Dvärgsilver från Bordur: Några 
dvärgar från Bordur är på väg till Drottning-
borg med en kista dvärgsilver till drottning 
Paunella. De råkar ut för rövare på vägen och 
kistan blir stulen. Spelfigurerna får i uppdrag 
att hitta kistan och förövarna. Men stämmer 
verkligen historien om rövarna, eller är det 
i själva verket dvärgarna som skulle tran-
sportera kistan som försöker tjäna en hacka?

Ljus i dimman: En spion med hemlig in-
formation flyr in i Träsklandet. Spelfigurerna 
får i uppgift att hitta spionen innan infor-
mationen sprids vidare. De måste ge sig av 

in i träsket för att hitta tjuven, men i träsket 
gömmer sig många hemligheter och faror...

Flottarälvens forsar: Spelfigurerna 
lejs att vara vakter på en expedition som ska 
leta guld längs Flottarälvens stränder. Det är 
dock inte alltid som expeditionerna kommer 
tillbaka. Väl ute på resan kommer spel-
figurerna att inse att expeditionens verkliga 
mål är att stjäla en skatt av en skogslevande 
stam älvor. Älvorna har inget att sätta emot, 
men kan spelfigurerna se på när älvornas 
skatter plundras, och älvor tas till fånga för 
att säljas till fartyg som för dem till fastlandet 
i öster? 
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Figurbladet

Det finns två figurblad i Sagospelet Äventyr. 
Det ena är det enkla figurbladet. Där saknas 
olika skadenivåer, åkommor och färdigheter. 
Det andra figurbladet är det ni ser ovan, det 
mer avancerade där vi lagt in poster för de 
valfria reglerna. Vi rekommenderar att man 
börjar med det enkla figurbladet, särskilt för 
yngre spelare. Nedan beskrivs det avancerade 
figurbladet och vad de olika delarna av figur-
bladet innebär. Denna guide fungerar lika bra 
med de lätta reglerna. Då hoppar ni bara över 
punkt 6, 8, 12 och 17.

1. Namn
Vad din spelfigur heter i spelet. Namnet väljer 
du själv.

2. Art 
Det finns flera olika arter att välja mellan, som 
alv, dvärg, människa eller älva. Se kapitel 4.

3. Syssla
Vad din spelfigur har för yrke, eller syssel-
sättning, i spelet. Det kan till exempel vara 
riddare, prinsessa eller häxa. Se kapitel 5.

4. Ålder
Hur ung din spelfigur är. Ålder bestämmer du 
helt själv. Det har ingen inverkan på spelet.

5. Egenskaperna
Kunskap: Denna egenskap används för att se 
hur mycket din spelfigur vet om spelvärlden. 
Det kan vara sa ker som geografi, matematik 
eller språk. Kunskap används också vid an dra 

1-4

5

14

1211

10

6-7

17

9

3. Spelfiguren

16

13

8

15
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tillfällen, som när din spelfigur försöker lura 
någon eller undvika att bli lurad själv.

Rörelse: Rörelse används då din spelfigur 
ska göra något med kroppen, exempelvis för 
att hoppa, klättra, strida, ducka eller simma. 
Rörelse anger också hur långt din spelfigur 
flyttar per Runda.

Trolldom: Om din spelfigur behöver använ-
da en besvärjelse eller något magiskt föremål. 
Alla kan ha ett värde i Trolldom, men för att 
kunna kasta förtrollningar och besvärjelser 
måste spelfiguren ha en Specialförmåga för 
detta. 

Upptäcka: När din spelfigur till exempel 
söker efter något som är gömt, eller för att 
upptäcka någon som lagt sig i bakhåll och för 
att spåra någon eller något.

Initiativ: Initiativ räknar du ut genom att 
lägga samman Rörelse och Upptäcka.

Förflyttning: Är lika med Rörelse.

Vid alla egenskaper finns nio tomma fält. 
Dessa visar hur duktig din spelfigur är. Det 
lägsta din spelfigur kan ha är ett fält, det 
högsta nio. För att lyckas med att utföra en 
Handling ska du sedan slå en tiosidig tärning 
och få lägre än eller lika med spelfigurens 

skicklighet. Noll (eller tio på vissa tärningar) 
är alltid misslyckat och en etta är alltid lyckat. 
Du fyller i lika många fält som din skicklig-
hetsgrad, som du bestämmer själv, men du 
har bara ett visst antal poäng att fördela på 
egenskaperna. Ju bättre din spelfigur är i en 
av egenskaperna, desto färre poäng blir det 
kvar till de andra. 

På tabellen nedan ser du hur många poäng du 
får fördela på de olika egenskaperna. Varje 
poäng motsvarar en skicklighetsgrad. Tänk 
dig noga för innan du fördelar poängen. Detta 
går oftast inte att ändra under resten av spelet. 

Det finns tre olika nivåer av spelande:

Fritt spel innebär att spelarna får bestäm-
ma sin spelfigurs egenskaper helt själv. 
Inga restriktioner. 

Hjältespel innebär att det finns en be-
gränsning på hur duktiga spel figurerna 
är, men det är fortfarande ganska mycket 
poäng. 

Tips! För mer spänning

Fritt spel blir sällan roligt i längden. Det är inte spän-
nande om man vet att man nästan alltid lyckas. För 
mer spänning, välj Hjältespel eller Spännade spel. Det 
går också att spela med spelfigurer som Sagoberättaren 
har gjort i förväg.

Typ av spel Antal poäng

Fritt spel Fritt
Hjältespel 18 poäng
Spännande spel 14 poäng
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Spännande spel gör att spelfigurerna har 
lite färre poäng att fördela på egenskaper-
na, så att det blir mer spännande att spela. 

6. Färdigheter (Avancerat)
Om ni spelar med de frivilliga reglerna för 
färdigheter antecknas detta här. När du ska-
par din spelfigur får du välja sju färdigheter 
som du får +1 på, eller tre som du får +2 på.

7. Förtrollningar
Skriv ned de för trollningar som din spelfi-
gur be härskar här. Se kapitel 9. På det enkla 
figurbladet har Förtrollningar en egen plats 
och delar inte med Färdigheter.

8. Vapen (Avancerat)
Här kan du anteckna de vapen som din 
spelfigur har, så att du lättare håller reda 
på hur mycket skada de ger och hur duktig 
din spelfigur är på att hantera just det 
vapnet.

9. Specialförmågor
Alla spelfigurer börjar spelet med sin arts och 
sin sysselsättnings Specialförmågor, och får 
ett slag på tabellen för Specialförmågor. Se 
kapitel 8. För att lättare hål la reda på dessa 
kan du skriva ned dem här.

10. Porträtt
Plats för att teckna spelfigurens porträtt, om 
du vill.

11. Rustning
Ifall din spelfigur har en rustning av något 
slag kan detta ge skydd. Se kapitel 10. Utrust-
ning & vapen för att välja dessa. Det är fritt 
att välja rustning och utrustning som kan 
tänkas höra till din spelfigurs sysselsättning 
utan att det påverkar startkapitalet. 

12. Åkommor (Avancerat)
Under spelets gång kan spelfiguren 
drabbas av olika åkommor som hunger, 
svält, sårad och liknande. När detta händer 
antecknar du det här. Det påverkar sedan 
spelfigurens chanser att lyckas med olika 
tärningskast.

13. Utrustning
Alla de saker som din spelfigur bär med sig i 
sagan an tecknar du här. Alla spelfigurer får 
börja med utrustning som är relevant för 
spelfigurens sysselsättning. Startkapitalet i 
pengar används inte till detta. Sagoberättaren 
ska godkänna spelfigurens valda startutrust-
ning.

14. Rustning
Här kan du anteckna vilka skydd du har och 
hur mycket skydd de ger, så du håller reda på 
var dina rustningspoäng kommer ifrån.

15. Liv
Hur många liv din spelfigur har. Alla spelfi-
gurer har fem liv i början av spelet, och sedan 
(om ni spelar med de avancerade reglerna) 
ytterligare fem liv som ”Skadad”.

16. Pengar
Alla spelfigurer startar med 4T10 silver-
stycken och 1T10 kopparmynt om inte Sago-
berättaren bestämmer annat.

17. Färdighetspoäng (Avancerat)
Här antecknar du din spelfigurs färdighets-
poäng. För dessa kan du köpa färdigheter, 
och senare under spelet bli bättre på dessa.
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4. Arter

Det finns en mängd arter du kan vara i spelet. En del arter har vissa specialegenskaper som kan vara bra i 

spelet. Här följer några olika arter. Hittar du inte det du söker här, kan du hitta på en egen. Kom i så fall 

överens med de andra spelarna om din påhittade arts specialegenskaper innan ni börjar spela.

Det finns många arter på Masona, och att 
beskriva alla skulle behöva ta flera böcker i 
anspråk. Här tar vi upp ett litet urval av dessa. 
Alla arter beskrivs utifrån samma mall. Först 
en bild som visar hur arten ser ut, sedan följer 
en beskrivning enligt nedan (om du vill göra 
egna arter till spelet kan du också använda 
nedanstående mall):

[Artens namn]

Här finns en text som beskriver arten kortfat-
tat, lite om vad som gör den speciell.

Utbredning: Var arten lever och hur 
vanligt förekommande den är.

Specialförmågor: De Specialförmågor 
som är typiska för arten. 

Sagoförslag: Olika sagoförslag kopplade 
till arten, antingen med spelfigurerna tänkta 
som den aktuella arten, eller med den aktuella 
arten i fokus.

Visste du att ...? Lite speciell fakta om 
arten eller någon företeelse som har med 
arten att göra.

Andra specialförmågor
Både Sagoberättaren och spelarna kan kom-
ma med förslag på andra Specialförmågor 
som kan användas i spelet för en spelfigur av 
en viss art. Ibland kan också de alternativa 
sagoförslagen användas som en del av spel-
figurens bakgrundshistoria, om man vill hitta 
på en sådan. 

Andra arter
Det står er fritt att hitta på egna arter att 
använda i spelet. En viktig sak att tänka på då 
är att försöka få arten någorlunda balanserad, 
så att de inte blir för bra (eller för dåliga). Om 
du vill hitta på en egen art, fundera igenom 
hur de lever, vad de lever av, hur ser de ut, 
vilken funktion uppfyller de i spelvärlden, 
och vad har de för typ av Specialförmåga/
förmågor? Skriv ned det du kommer fram till 
och presentera för din Sagoberättare. Sago-
berättaren som sköter historierna får sedan 
fatta beslut ifall ni ska använda den nya arten 
eller inte. Extra roligt är det förstås om ni 
sitter och hittar på sådana saker tillsammans.
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Alv
Alver förväxlas ibland med människor, men 
alverna är oftast mer spänstigt byggda, och 
har spetsiga öron. Alverna har väldigt långa 
liv, det finns berättelser om alver som blivit 
många tusen år gamla. Att bli så gammal 
påverkar sinnelaget, jämfört med människ-
orna är alverna oftast betydligt lugnare och 
tålmodigare. Deras samhällen är stabilare och 
inte särskilt förändringsbenägna. Till utse-
endet skiljer sig alverna åt lika mycket som 
människorna. Det finns många olika typer av 
alver, uppkallade efter miljön de lever i.

Utbredning
De lever i egna samhällen även om en del 
alver lämnat alvboningarna och bosatt sig hos 
människorna på Masona. Vanligast är alverna 
på den nordliga kontinenten.

Specialförmågor

Evig ungdom: Åldras mycket lång-
samt. Kan bli tusentals år gamla. 

Immun: Får slå Extremt lätta kast för att 
besegra sjukdomar och gifter.

Sagoförslag
Farsoten: En magisk farsot drabbar 
alverna på den norra kontinenten. De som 
drabbas av farsoten blir melankoliska och 
tappar till sist lusten att leva. Men varifrån 
kommer smittan, och kan spelfigurerna hitta 
ett botemedel eller lösa den förbannelse som 
många tror har drabbat alvernas folk?

Moritz motiv: Kung Moritz har ett stort 
samvete, och han vill tvätta det rent. Ett gam-
malt dokument som visar att en av alvernas 
klenoder i själva verket är stulen av dvärgarna 
i Bordur, gör att Moritz drabbas av samvets-
kval. Han ser till att spelfigurerna får i uppdrag 
att föra tillbaka klenoden till Bordur. Det visar 
sig dock vara lättare sagt än, gjort, för någon 
som inte vill att klenoden återbördas stjäl den, 
och nu måste spelfigurerna hitta tjuven.

Urmodern: En alvkvinna som ingen tycks 
ha sett förr anländer till en av alvernas städer. 
Hon hävdar att hon är urmodern för alvernas 
folk och att alla nu levande alver härstammar 
från henne. Hon vill ha med sig en grupp 
modiga äventyrare för att bege sig till en otill-
gänglig plats i Masonas övärld där hon påstår 
att alverna en gång skapades. Men vilket är 
hennes egentliga mål, och ligger det någon 
sanning i hennes påstående om att hon skulle 
vara urmodern för alvernas folk?

Visste du att ...?
Alver gifter sig en gång i livet och håller sig 
sedan till samma partner. Om den ena dör 
lever den andre oftast resten av livet ensam.
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Anka

Ankor kan bli drygt en meter långa, med 
armar istället för vingar. De gillar vatten och 
har ofta sysselsättningar som är knutna till 
detta, till exempel pirat, sjöfarare, kvarnägare, 
fiskare och liknande. Oftast bor de i anslut-
ning till vattendrag. Ankorna förekommer 
enbart i den masonska övärlden, och är helt 
okända för de flesta på fastlandet, dit de helst 
inte beger sig. Det ryktas nämligen om en 
gammal ankkoloni på den östra kontinenten 
som gick under då ankorna som levde där 
återgick till att vara ointelligenta djur.

Utbredning
Ankorna lever oftast längs med kusterna på 
öarna, och de har inga egna städer. De samsas 
oftast med människorna. Ibland lever de hela 
sitt liv till sjöss.

Specialförmågor

Simfötter: Behöver aldrig slå tärning-
en för att simma eller dyka.

Sagoförslag
Ankan som visste för mycket: Sjö-
fararen Kvark sitter på ett värdshus och skry-
ter om att han känner till var Röde Rackarens 
skatt finns gömd någonstans. Han går fram till 
spelfigurernas bord och ber dem om hjälp att 
hämta skatten. Eftersom han tror att någon är 
ute efter honom anförtror han dem också en 
karta som ska visa vägen till skatten. Kartan 
är slarvigt ritad och det är högst osäkert vilka 
öar den föreställer. När de ska möta Kvark vid 
hamnen för att segla iväg på skeppet Svart-
fjädern, är Kvark mycket ivrig att åka. Men 
är de ensamma om att leta efter skatten? Och 
är besättningen verkligen lojal mot Kvark? 
Dessutom: leder kartan verkligen till en skatt, 
eller är det någon som lurat Kvark?

Ägget och matrosen: Spelfigurerna 
blir vittnen till hur en matros blir överfallen 
och rånad av ett banditgäng. Matrosen ropar 
på hjälp. Om spelfigurerna ingriper ger sig 
rånarna som är ganska fega av sig iväg från 
platsen. Matrosen tackar spelfigurerna och 
söker oroligt igenom sin utrustning. Nöjt 
konstaterar han att ägget är kvar. Han lovar 
spelfigurerna en spännande historia och ett 
mål mat som tack för hjälpen. Ägget han har 
med sig är ett tusen år gammalt ankägg, som 
sägs innehålla ankguden Kvackan kamon. Nu 
är matrosen bara osäker på om han vågar 
öppna ägget eller inte, och vem vet vad som 
händer då?

Visste du att ...?
Den största kända ankan som levt blev hela 
1.83 meter lång. Den hette Kväk och ledde ett 
bondeuppror på en ö söder om Masona. Kväk 
står nu staty på torget i staden Troglondar.
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Djurfolk

Djurfolken kommer från ön Komino, långt 
väster om Masona. De lever främst på sin 
egen ö, men följer ibland med sjöfarare, fast 
aldrig längre än till Masona. Längre österut 
är det farligt att vara, säger de, man blir slö 
i sinnet och tung i tanken där. Djurfolken 
skiljer sig inte till utseendet från sina mindre 
intelligenta släktingar. Skillnaden är att de 
kan tala och tänka som intelligenta varelser. 
Somliga kringresande cirkussällskap brukar 
därför fånga djurfolk och visa upp dem.

Utbredning
Djurfolken är vanligast på ön Komino, även 
om de spritt sig till de flesta andra öar i den 
masonska övärlden. Somliga djurfolk förs 
också till fastlandet i öster för att visas upp 
på cirkus, men efter ett tag där tappar de sin 
intelligens och blir som vanliga djur.

Specialförmågor

Djurfolken har kvar sin arts förmågor. En 
katt har t ex klor och huggtänder, en flad-
dermus kan t ex flyga och har ekolod, och 
så vidare. Sagoberättaren kan hjälpa till att 
välja Specialförmågor som passar ditt djur.

Sagoförslag
Cirkusdjuren: En grupp samvetslösa 
jägare stiger i land på Komino och fångar en 
mängd djur, varefter de ger sig av med sitt 
stora fartyg. Spelfigurerna är bland de djur som 
fångats. De har hört om skurkar som kidnap-
par djur av deras slag och för dem till länderna 
i öster för att visa upp dem mot betalning. Och 
det är inte allt, spelfigurerna känner också till 
att deras folk sakta förlorar sina egenskaper där 
och blir till vanliga djur istället. De måste till 
varje pris rymma, men vart tar man vägen när 
fartyget befinner sig flera sjömil ute till havs?

Tävlingen: Månskära utlyser en tävling 
som går ut på att hämta sju magiska juveler. 
De sju juvelerna är gömda av Månskära själv, 
och hon har skrivit ned ledtrådarna på ett 
papper som alla får läsa på. Den som lyckas 
hitta flest juveler och återvända med dem 
till slottet innan månen på nytt är ny, vinner 
tävlingen och kommer att belönas med ett 
fint pris. Det visar sig att det är många som 
vill vinna, men att inte alla spelar enligt spe-
lets regler ... Det blir en farofylld resa fylld av 
farliga strapatser och deltagare som inte skyr 
några medel för att hinna först.

Visste du att ...?
Komino styrs helt av djurfolken. Det lever 
förvisso ett fåtal andra arter på ön, men de 
är i minoritet och tillåts bara vara på ön så 
länge som de lever i harmoni med djurfolken. 
I annat fall förvisas de från ön. Kominos nu-
varande härskare är pegasen Månskära. Hon 
styr landet rättvist och klokt från sitt slott.
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Dvärg

Korta och kraftiga, ofta med stora och yviga 
skägg. De bor helst i städer eller byar bland 
bergen eller i enorma underjordiska städer 
under bergen. De är ofta duktiga på trolldom 
och hantverk, och umgås gärna med alver 
och människor. Dvärgar blir mycket äldre än 
människorna, ändå upp till fyra- eller fem-
hundra år. Precis som alverna är dvärgarna be-
tydligt lugnare till sinnelaget än människorna, 
vilka de ofta tycker jäktar i onödan. Ett känt 
talesätt är: ”Be en dvärg att skynda sig och se 
sedan eken växa upp.” 

Utbredning
På Masona lever dvärgarna under Spetsber-
gen, men kan även hittas här och var i männ-
iskornas städer, där de ofta driver smedjor 
eller ägnar sig åt andra hantverk.

Specialförmågor

Robust: Kraftig och satt. Du har alltid 
en nivå lägre Svårighetsgrad på kast som 
har med styrka att göra.

Hantverkare: Fallenhet för hantverk. 
Du har alltid en nivå lägre Svårighetsgrad 
när det gäller att skapa en typ av hantverk.

Sagoförslag
Bordurs busar: En grupp dvärgrövare 
sprider skräck omkring sig på landsbygden 
ovan ytan. Kung Bordonius bestämmer att 
det är spelfigurernas jobb att hitta och fånga 
dem. Det är trots allt dvärgar från Bordur 
som plågar människobyarna. Spelfigurerna 
får bege sig till ytan på en katt och råtta-lek 
med rövarbandet, samtidigt som många 
människor är misstänksamma mot dem på 
grund av rövarbandets härjningar. 

Samgiftet: Dvärgprinsarna i Bordur 
och kung Knuts nordligare rike vill gifta sig 
med varandra. Men de båda kungarna är 
envisa. Prinsarna vill inget hellre än gifta sig 
med varandra, och tycker att deras kärlek 
kommer i kläm av deras fäders girighet. Kan 
spel figurerna lyckas medla mellan de båda 
kungarna och samtidigt hålla de som inte vill 
se rikena slås ihop ifrån att begå illdåd?

Visste du att ...?
Dvärgar som lever under jorden blir ofta 
väldigt bleka i hyn, nästan spöklikt vita. 
Många, särskilt äldre dvärgar, som levt nästan 
hela sitt liv under jorden drabbas också lätt av 
benbrott på grund av att de levt uteslutande i 
mörkret.
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Hamnskiftare

Hamnskiftare är människor som fötts med 
förmågan att förvandla sig till en särskild 
sorts djur, till exempel en svan eller en 
björn. Ofta är deras förmåga knuten till en 
förbannelse, som gör att de ofta lever som 
enstöringar i vild marken. Förbannelsen 
brukar vara att något hemskt händer om 
någon avslöjar deras hemlighet. Hamnskif-
tare går inte att skilja från människor när de 
är i sin mänskliga form, ifall man inte lyckas 
med ett svårt Trolldoms kast. Något som är 
utmärkande för många hamnskiftare är att de 
verkar sorgsna. 

Utbredning
Hamnskiftare finns i hela den masonska 
övärlden, men är inte särskilt vanliga. Hur 
vanliga de är vet ingen, eftersom de flesta 
hamnskiftare döljer sina förmågor för andra.

Specialförmågor

Hamnskifte: Kan byta skepnad till ett 
visst djur, och får då det djurets egenskaper 
och förmågor. 

Förbannelse: Drabbad av en förban-
nelse. Om någon annan än en hamnskifta-
re avslöjar hemligheten sker något hemskt: 
(1T10: 1-2 Hamnskiftaren kan inte längre 
byta form utan är fast i den form denne 
hade när hemligheten avslöjades, 3-4 Den 
som avslöjade hemligheten drabbas av 
samma förbannelse och förmåga, 5-6 Den 
som avslöjade hemligheten drabbas av för-
bannelsen, men inte förmågan, 7-8 Hamn-
skiftaren blir fri från förbannelsen, men 
inte förmågan, 9-10 Hamnskiftaren blir av 
med förmågan, men inte förbannelsen.

Sagoförslag
Förbannelsen: Spelfigurerna avslöjar av 
en händelse en hamnskiftare och drabbas av 
både förbannelsen och förmågan. Hur tacklar 
de sina nya förmågor? 

Jägaren: En hamnskiftare som kan för-
vandlas till en örn, blir träffad av en jägares 
pil och störtar mitt framför ögonen på spel-
figurerna. De blir mycket förvånade när örnen 
efter kraschen ändrar till mänsklig form. Det 
visar sig att jägaren var ute efter hamnskifta-
ren, då en trollkarl lejt honom för att fånga 
denne. Den som avslöjats blir fri från förban-
nelsen, men inte förmågan. Kan spel figurerna 
hjälpa hamnskiftaren att fly? 

Visste du att ...?
Det största djur man vet att en hamnskiftare 
kunnat bli var en blåval. Det var Arina av 
Storborgafall som avslöjades kunna förvandla 
sig till en blåval. Hon blev sedan, vad man 
tror, fast i den formen.
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Kentaur

Till hälften människa, till hälften häst, är ken-
tauren en ståtlig syn. Det är ett stolt folk som 
lever som nomader på öarna runt Masona, 
där de oftast livnär sig som jägare i skogar och 
på slätter. Kentaurerna är kända för sin en-
vishet och sin oförmåga att förstå skämt och 
ironi. De tar allt på blodigt allvar och tycks 
inte ha förmågan att skratta. De är duktiga 
krigare och lägger oftast ned väldigt mycket 
tid på att göra sina färggranna och praktfullt 
utsmyckade dräkter av hudar, tänder, klor och 
fjädrar från bytesdjur. De lever som nomader 
och rider dit bytesdjuren finns. 

Utbredning
Kentaurer förekommer på Masona och i 
dess övärld, men är vanligare på den sydliga 
konti nenten där de lever i stora flockar om 
några hundra individer.

Specialförmågor

Stryktålig: Har sju liv. 

Robust: Kraftig och satt. Du har alltid 
en nivå lägre Svårighetsgrad på kast som 
har med styrka att göra.

Sagoförslag
Slätternas härskare: Två rivalise-
rande klaner kentaurer gör anspråk på sam-
ma jaktmarker. Ingen vill ge med sig. Klaner-
nas ledare är båda två mycket stolta. När den 
ena ledarens barn blir kidnappat, misstänker 
man den rivaliserande klanen. Men spelfi-
gurerna fattar snart misstankar om att det i 
själva verket är någon som vill ha krig mellan 
klanerna till varje pris, men varför?

Sjukdomen: Kentaurerna har vandrat in 
på ett område där en stor grupp hoppingar 
bor. De två arterna lever i fred med varandra, 
men snart börjar kentaurerna bli sjuka, en ef-
ter en, och röster höjs om att det är hopping-
arnas fel. Några särskilt arga kentaurer vill 
fördriva hoppingarna från området, men är 
det verkligen rätt då hoppingarna var där 
först? Och vad är det som orsakar sjukdomen, 
egentligen?

Visste du att ...?
Kentaurer klipper som regel aldrig sina manar 
och svansar. Ju längre hår, desto större respekt 
får de bland sina fränder. Om någon begår ett 
brott och blir förvisad från stammen, rakas de 
först av sin svans och man. Detta innebär en 
stor skam för den förvisade kentauren, kanske 
värre än själva förvisningen.
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Recept: Havregott

Kentaurernas favoritsnacks är havregott. Du 
kan själv göra havregott som ni kan äta un-
der tiden ni spelar. I alla fall om det är lördag 
och det är okej för dina föräldrar.

3 dl havregryn
1 dl socker eller sötströ
3 msk kakao från Brimbara
1 msk kall svartbrygd (kaffe)
100 gram smör
(samt kokosflingor i lämplig mängd att rulla 
havregottet i)

Blanda alla ingredienserna i en bunke. När 
alla ingredienser blandats ordentligt, rulla 
till små, runda bollar mellan händerna. Rulla 
sedan bollarna i kokosflingor. Låt gärna stå 
kallt en halvtimme innan du äter!
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Minotaur

Stora och håriga, med klövar på fötterna och 
horn i pannan. Mino taurerna är starka och 
blir ofta uppemot tre meter långa. Ju äldre 
minotaur är desto större är hornen, vilka de 
är mycket stolta över. Att ha stora horn anses 
fint och ger status bland minotaurerna. Mi-
notaurer kan bli omkring fyrahundra år, men 
ju äldre de blir, desto mer djuriska blir de. De 
lever vanligtvis ensamma i vildmarken, och 
trivs oftast inte alls i städer och byar. Mino-
taurer anses vara vresiga och ha ett hetsigt 
temperament, men stämmer det verkligen?

Utbredning
Minotaurer förekommer i stort sett i hela värl-
den, men medan de är intelligenta och oftast 
vänliga på Masona, är de som lever i öst kända 
som djuriska och våldsamma. De lever oftast 
som enstöringar överallt där de förekommer.

Specialförmågor

Robust: Kraftig och satt. Du har alltid 
en nivå lägre Svårighetsgrad på kast som 
har med styrka att göra.

Urstark: Ger två skador vid obeväpnad 
strid och en extra skada med alla närstrids-
vapen.

Sagoförslag
Labyrinten på Knoss: En gång 
var tolfte år hålls en tävling för mino-

taurer på ön Knoss i Västerhavet. 
Minotaurer från hela världen kom-
mer dit. På ön finns enbart klippor 

och grottor. En av dessa grottor leder 
till en stor labyrint, som sägs innehålla 

en skatt. Öppningen till labyrinten är magisk, 
och enbart öppen vart tolfte år. När den öpp-
nas, startar tävlingen. Det är långt ifrån alla 
minotaurer som återvänder från labyrintens 
fasor...

Minotaurens horn: Den åldrade 
minotaur hjälten Maka dör och lämnar ett 
magiskt horn efter sig. När man blåser i 
hornet får man en oerhörd styrka och mot-
ståndskraft under de kommande 1T10 tim-
marna. Dessvärre har hornet fallit i skurken 
Hucks ägo. Huck drar land och rike runt på 
jakt efter rikedomar, och plundrar och stjäl. 
Minotaurernas råd samlas och beslutar sig för 
att skicka ett sällskap modiga minotaurer för 
att ta tillbaka hornet och återföra det till nå-
gon som klarar av att hantera det på rätt sätt.

Visste du att...?
Minotaurer kan inte se färger, men de är 
oftast för stolta för att låtsas om det.
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Människa

Människorna är den vanligaste arten på 
Masona. Människan är unik på det sättet 
att de har större motståndskraft mot sin-
nespåverkande magi än vad andra varelser 
uppvisar. Bland andra arter har människ orna 
rykte om sig att vara oroliga och rastlösa. 
De är också den mest spridda arten, och kan 
hittas överallt i världen. Människan har byggt 
många olika kulturer, och ligger ofta i krig 
med andra människoriken. Egenskapsmässigt 
finns det inga skillnader mellan människor på 
olika delar av Masona, men kulturellt kan det 
skilja en hel del.

Utbredning
Människor förekommer i hela den kända 
världen och är den helt dominerande arten på 
den östra kontinenten.

Specialförmågor

Motståndskraftig: Får en nivå 
lägre Svårighetsgrad för att stå emot Troll-
dom som påverkar tankarna.

Sagoförslag
De anklagade: Ett mystiskt råd kall-
lat Domarna tar spelfigurerna tillfånga. De 
anklagar spelfigurerna, som är människor, 
för att ha tagit länder och områden från andra 
arter på Masona. Detta är saker som hände 
långt tillbaka i tiden. Spelfigurerna utsätts för 
en mängd prov och situationer som ska testa 
deras empati och barmhärtighet. Sedan kom-
mer de att möta Domarnas domslut. Men kan 
spelfigurerna verkligen hållas ansvariga för 
vad som hänt för hundratals år sedan? När 
börjar deras eget ansvar? Och vem har egent-
ligen rätt till markerna där människor och 
andra arter nu lever i fred med varandra? 

Drottningens smycke: Drottning-
ens dyrbara juvelsmycke blir stulet under 
en bal på slottet. När stölden upptäcks av en 
av drottningens tjänare måste spelfigurerna 
snabbt finna den skyldiga och återföra smyck-
et innan någon märker att det är försvunnet. 
Spåren leder till en fattig tjänare, men smyck-
et står inte att finna. Vad kommer drottning-
en att säga, är tjänaren verkligen skyldig eller 
utsatt för en komplott, och tänk om det visar 
sig att alltsammans bara är ett missförstånd?

Visste du att...?
Människan tros av många ha varit den första 
arten i Masona. Människan är också den enda 
art som finns spridd över hela världen.
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Orch

Orcherna trivs bäst om natten, för de tycker 
att solen bränner deras skinn. De bor gärna 
i underjorden och har ofta stora grottsalar 
och tunnelsystem i bergen. Orcherna och 
dvärgarna bråkar ofta om olika områden de 
båda tycker är deras egna. Många är rädda 
för orcher, kanske främst på grund av deras 
hårdföra yttre och barska språk, men också 
för att de är vildsinta krigare när de måste. De 
föredrar att leva i sina egna samhällen, myck-
et på grund av att de anser sig missförstådda 
av andra arter, framförallt av människorna. 

Utbredning
Allra vanligast på den nordliga kontinenten, 
men har spritt sig till delar av den masonska 
övärlden och även till den sydliga kontinen-
ten.

Specialförmågor

Dold i skuggan: Behöver inte slå tär-
ningen för att gömma sig på natten. Den 
som söker en orch som gömt sig måste 
slå två tärningar och välja den som visar 
sämst.

Vildsint: Svårighetsgraden för tär-
ningskast som har med strid att göra blir 
lägre i motsvarande grad, istället för högre, 
när du drabbats av åkomman ”Sårad”.

Sagoförslag
Gudsstenen: En stor guldsten skapar 
osämja i stammen då alla vill äga den. Det 
visar sig vila en girighetens förbannelse över 
stenen. Kan spelfigurerna bryta förbannelsen 
och rädda stammen från att slitas itu av inre 
gräl?

Silverbergets hemlighet: Gru-
van och tunnlarna i Silverberget är äldre än 
dvärg riket Bordur. Spelfigurerna arbetar i 
gruvan, och ett ras öppnar en dittills dold 
tunnel. Där finns en mängd märkliga läm-
ningar efter folket som byggde tunnlarna. Det 
verkar dock som om någonting levande finns 
kvar där, och bevakar spelfigurernas steg. 
Kan spelfigurerna avslöja bergets hemlighet 
utan att råka ut för förbannelsen?

Visste du att..?
Orcher kallas svartfolk, för att de trivs bäst 
om natten. Orcherna själva anser ordet svart-
folk vara ett öknamn och blir inte så glada åt 
att bli kallade det.
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Tomte

Tomtarna är mycket avlägsna släktingar till 
dvärgarna, men är betydligt mindre och tani-
gare. De åldras mycket långsamt, men det är 
inte allmänt känt hur gammal en tomte kan 
bli. En tomte ogillar att bli sedd och stry-
ker därför helst omkring på natten. Många 
tomtar tycker om att arbeta och hjälper därför 
till på exempelvis bondgårdar, helst utan att 
bli upptäckta. Tomtar är kända som arbets-
samma och skygga. Det ska mycket till innan 
en tomte blir vän med någon annan än en 
annan tomte.

Utbredning
Tomtarna förekommer enbart på Masona, 
och deras antal tros vara begränsat till några 
hundratal.

Specialförmågor

Osynlig: Behöver inte slå tärning för 
att smyga eller gömma sig.

Pytteliten: Svår att träffa i strid på 
grund av sin storlek. Fiender får två nivåer 
högre Svårighetsgrad att träffa. Gör dock 
själv endast halv skada vid strid.

Sagoförslag
Den gamla gården: En övergiven gård 
i skogen tycks tala till spelfigurerna som tar 
sig an den. Det syns tecken på att någon bor 
och lever där, men ingen syns till. Dag efter 
dag flyttas saker i stugan, varje morgon tycks 
någon ha sovit i sängen. Men aldrig syns 
någon till. När spelfigurerna försöker lämna 
gården går det inte. Det visar sig att något 
spöklikt försiggår i stugan, och nu måste 
spelfigurerna lista ut vad som är fel och hur 
de ska komma tillrätta med problemet.

Den stora djurkapplöpningen: 
Tomtarna anordnar var fjärde år en djur-
kapplöpning, där tomtarna lagvis rider på 
varsitt land levande djur och snabbast möjligt 
ska ta sig runt Nordan skog. Den stora djur-
kapplöpningen är en stor händelse i tomtar-
nas värld. Vid sällsynta tillfällen kommer det 
till och med tomtar från andra öar för att del-
taga i tävlingen. Det vinnande laget får sedan 
tävla i tomtarnas tiokamp för att se vem som 
blir den slutliga vinnaren, som får bära den 
magiska tomte luvan (tomteluvan lever och är 
ett mycket trevligt sällskap) de fyra komman-
de åren. Längs vägen lurar många faror och 
hinder. Har spelfigurerna det som krävs för 
att deras lag ska bli det vinnande?

Visste du att...?
När en tomte har tagit sig an att sköta om en 
gård, stannar den oftast kvar där livet ut.
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Troll

Stora, dumma klunsar! Så säger ryktet att 
troll är. Men det finns många sinnrika upp-
finnare bland trollen. De trivs bra med folk, 
men tyvärr är det många som tror att troll är 
elaka varelser så de blir ofta illa behandlade 
och fängslade. Därför bor de ofta ensligt för 
sig själva, djupt inne i skogen eller i grottor 
i bergen. Trollen på Masona klarar solljus, 
men deras släktingar, som lever på kontinen-
ten i öster, sägs inte tåla sol. Dessa troll är 
också blodtörstiga klunsar, och det kan vara 
därifrån trollen fått sitt dåliga rykte.

Utbredning
Troll förekommer i hela den kända världen, 
men är allra vanligast på den östra kontinen-
ten där de lever i stora stammar.

Specialförmågor

Urstark: Ger två i skada vid obeväpnad 
strid och en extra skada med närstrids-
vapen.

Klurig: Får en nivå lägre Svårighetsgrad 
vid tankenötter och gåtor.

Sagoförslag
Stensjukan: En sjukdom sprider sig 
bland trollen. De som blir smittade förvandlas 
sakta till sten. Spelfigurerna måste hitta ett 
botemedel mot sjukdomen, som visar sig vara 
orsakad av en elak magiker som inte gillar 
troll. Och om sjukdomen är magisk, kanske 
den kan botas genom magi också? 

Trolljägaren: En trolljägare med ett 
elakt rykte gör sitt bästa för att göra slut på 
spel figurerna. Trolljägaren har både kom-
panjoner och fällor till sin hjälp. Spelfigurer-
na måste överlista trolljägaren och ta reda 
på varför hen är ute efter dem innan det är 
försent... 

Visste du att...?
En statussymbol hos trollen är näsan, ju 
större desto bättre. Näsan växer hela livet, så 
äldre troll har i regel större näsa än yngre.

Troll smyckar gärna ut sina svansar som de 
också är stolta över. Vanligt är att de har 
guldringar eller juveler på svansen. Förutom 
näsan är svansen en av de saker som attra-
herar andra troll.
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Vätte

Vättarna är små och spensliga med vassa 
tänder och röda ögon. Förr i tiden låg de ofta 
i krig med människor och dvärgar, numera är 
det för det mesta fred, även om det förekom-
mer att det måste mäklas fred mellan dem, 
innan det går så långt som till väpnad kamp. 
Vättar är illa sedda av andra varelser, men de 
är som de flesta andra – det finns både dum-
ma och snälla vättar. De flesta vättar är dock 
väldigt förtjusta i saker som glittrar, som guld 
och ädelstenar, och de är inte så noga med 
begrepp som mitt och ditt...

Utbredning
Vättarna lever främst i grottsystem i bergen. 
De förekommer talrikt runtom på Masona, 
men varierar i både storlek och utseende. 

Specialförmågor

Mörkersyn: Kan se i mörker som om 
det vore dag. 

Luktsinne: Har bra lukt sinne. Får en 
nivå lägre Svårighetsgrad när de söker eller 
spårar någon.

Klättrare: Får två nivåer lägre Svårig-
hetsgrad för att klättra.

Sagoförslag
Fördrivna: Bortjagade igen! Spelfigurer-
na är trötta på att fly hals över huvud. Stam-
men bestämmer sig för att ta sig till kung Väs 
underjordiska rike, för att kanske äntligen få 
leva i fred. Vägen dit är dock kantad av faror, 
och är det ens säkert att Väs vill ha dem i sitt 
rike? 

Guld som glimmar: Under en expe-
dition i underjorden stöter spelfigurerna och 
deras följeslagare ihop med några dvärgar 
från Bordur. Dvärgarna har hittat en stor 
skatt, och den glittrar väldigt fint. När spelfi-
gurerna drar vidare sätter dvärgarna av efter 
dem. Det verkar som om någon i sällskapet 
inte kunnat hålla sina fingrar i styr, eller 
är det i själva verket så att det är någon av 
dvärgarna som velat få en lite större andel av 
skatten än de andra?

Visste du att...?
Vättarna är avlägsna släktingar till orcherna, 
men ingen av de båda arterna vill låtsas om 
det. Vättarna anser sig förmer än orcherna 
som de ser som barbariska. 
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Älva 

Älvor är oftast omkring 15 cm långa, även 
om det finns historier om älvor som blivit 
så stora som 30 cm. Älvornas hår tar färg 
från omgivningen de bor i. Skogsälvorna har 
till exempel vanligen grönt hår, medan hav-
sälvornas hår kan variera i grönt och blått. 
Andra färger kan dock förekomma. Deras 
kläder är oftast skapade av löv och andra 
naturliga växter från skogen. Vingarna skiftar 
i en mängd olika färger, och vingspannet kan 
bli dubbelt så stort som själva älvan. Precis 
som människor förekommer älvor av en 
mängd olika hudfärger.

Utbredning
Älvorna bor oftast i skogar eller vid havs-
stränder, men de förekommer runt hela Alea 
Masona.

Specialförmågor

Vingar: Kan flyga upp till dubbelt så 
snabbt som en människa förflyttar sig till 
fots. 

Viljestark: Får två nivåer lägre Svå-
righetsgrad på alla tärningskast för för-
trollningar som ligger under Vilja.

Pytteliten: Svår att träffa i strid på 
grund av sin storlek. Fiender får två nivåer 
högre Svårighetsgrad att träffa. Gör dock 
själv endast halv skada vid strid.

Sagoförslag
Magirons skogar: Älvorna i älvriket 
Magiron vaknar en dag av att träden börjar 
fällas i deras land. Det är skogshuggare från 
män nisk ornas värld som fäller träden för att 
bygga hus och fartyg på order från drottning-
en. Skogshuggarna tänker inte sluta hugga 
träd på order från någon annan än drottning 
Paunella. Spelfigurerna måste bege sig hela 
den långa vägen från skogen där de lever till 
Drottningborg för att vädja hos drottning 
Paunella att ge order om att rädda älvriket 
undan förintelse.

Skogsbranden: Älvorna i älvriket Ma-
giron vaknar av att skogens djur flyr i panik. 
Lukten av rök ligger tung över skogen. Ett 
oväder har orsakat en skogsbrand som hotar 
riket! Kan spelfigurerna förhindra Magiron 
från att gå upp i rök?

Visste du att..?
Älvorna håller sig ofta med större skalbaggar 
och irrbloss som hus- och bruksdjur.

Älvorna har ofta små riken i skogar och längs 
otillgängliga strandområden vid havet. Dessa 
riken är ibland bara några hundra meter i 
omfång.
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5. Sysselsättningar

Bard
Barderna är högt ansedda på Masona. Det 
är de som skriver episka sånger om hjältar 
och hjältedåd, för att bevara dessa storslagna 
händelser till eftervärlden. 

Specialförmågor
Bardmagi: Kan använda sig av bard-
magi, se kapitlet om Trolldom.

Sagoförslag
Hjältesången: En riddare hyr in spel-
figuren/spelfigurerna för att skriva en sång 
om hens modiga hjältedåd. Riddaren hamnar 
ofta i knipa, men kan inte ta sig ur kniporna 
själv, hen är alldeles för feg. Det blir spelfi-
gurerna som får rädda hen ur alla bekymmer. 
Riddaren är dock ledsen, för om hen inte 
åter vänder hem med en sång om sina mäktiga 
dåd, kommer hen att göras arvlös...

Drömvävare
Drömvävaren är en slags jägare som jagar 
förrymda drömmar innan de ställer till med 
oreda. Oftast är det mardrömmar som är på 
rymmen. Drömvävare är ett farligt yrke.

Specialförmågor
Drömvandring: Kan resa i andras 
drömmar vid ett lyckat Trolldomskast.

Drömstrid: Kan strida mot drömva-
relser genom att använda Trolldom.

Sagoförslag
Vävarekampen: En ondskefull dröm-
vävare samlar maror omkring sig och jagar 
hela tiden efter fler drömmare att förslava. 
Men kan spelfigurerna spåra upp denne? Och 
har de krafter nog att utmana den ondskefulla 
drömvävaren och dennes armé av maror?
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Hjälte/hjältinna
Hjältinnan ogillar orättvisor och gör sitt 
yttersta för att bekämpa dem varhelst de sker. 
Därför reser hjältinnan mycket, och åtar sig 
farliga uppdrag.

Specialförmågor
Heroisk: En nivå lägre Svårighetsgrad 
vid strid.

Sagoförslag
Pappersdraken: En elak drake terrorise-
rar området, åtminstone sägs det så. För att 
draken inte ska bränna byarna, lämnar by-
borna varje månad en vagn fullastad med mat 
och skatter på ett ställe i skogen. Det enda 
by borna sett av draken är dess skugga då den 
flyger över himlen. Spelfigurerna får ta upp 
jakten på draken — eller är det rent av någon 
som utnyttjar bybornas rädsla för draken?

Häxa/trollkarl
Häxan är en mys tisk figur som kan märkliga 
troll formler. Ofta går hon klädd i lustiga hat-
tar och kläder. Trollstaven har hon alltid med 
sig och ofta även en samling trollformler.

Specialförmågor
Känna magi: En nivå lägre Svårighets-
grad för att upptäcka och stå emot magi.

Sagoförslag
Sommarsnö: En förtrollning går snett vid 
Universitetet för magi, och gör så att vintern 
kommer fast det är sommar. Det är upp till 
spelfiguren att försöka styra om vädrets mak-
ter, men för detta behövs Himlastenen som 
finns hos en alvstam i Ödeland. Det blir en 
lång och farlig resa genom en onaturlig vinter.

Not: Häxan börjar med fyra förtrollningar.
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Krigare
Krigaren drar land och rike runt i jakt på ära 
och berömmelse. Ibland tar krigaren värvning 
i någon armé för att tjäna sitt uppehälle, eller 
också svär krigaren trohet mot Kronan. 

Specialförmågor
Dubbelhänt: Kan använda två vapen 
samtidigt. Kräver två separata tärningskast.

Sagoförslag
Fogden och flickan: En fogde är kär 
i en bondflicka, men hon vill inte ha honom. 
Därför låter han kidnappa henne och låsa in 
henne i ett torn tills hon går med på att gifta 
sig. Flickans föräldrar letar efter en modig 
krigare som kan leta rätt på deras dotter och 
ta fast den skyldige. Kan spelfigurerna rädda 
flickan och samtidigt sätta dit både de lejda 
hejdukarna och fogden som ligger bakom allt? 

Köpman
En köpman åker kanske runt med en karavan 
för att sälja saker på marknader, eller också 
har han en handelsbod eller till och med ett 
helt handelshus.

Specialförmågor
Affärssinne: En nivå lägre Svårighets-
grad för att räkna, pruta, köpslå och värdera.

Sagoförslag
Bronsstatyetten från Knoss: En 
försäljare erbjuder en bra affär, att köpa en 
brons statyett till ett vrakpris. Bronsstatyetten 
visar sig dock ha fruktansvärda magiska kraf-
ter. Statyetten längtar hem till ön Knoss, och 
så länge den är på villovägar därifrån kom-
mer den att läcka magiska krafter som sätter 
natur lagarna runt den ur spel på olika sätt ...
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Lärd

Den lärde har valt att viga sitt liv åt att samla 
kunskap om världen runt omkring. En del lär-
da reser runt i världen och samlar kunskaper, 
andra studerar gamla böcker och pergament. 

Specialförmågor
Bildad: Får en nivå lägre Svårighets-
grad på Kunskapskast. 

Sagoförslag
Biblioteket på Lyssa: Spelfiguren får 
i uppdrag att utreda en stöld på biblioteket 
på Lyssa. Väl där visar det sig att bibliotekets 
virrvarr av gångar, rum och korridorer med 
böcker och pergamentrullar är som ett fängel-
se. Biblioteket är stängt för alla som beger sig 
in där, fram till dess att brottet är löst. Biblio-
teket är nämligen levande och det som stulits 
är den magiska rubin som utgör dess hjärta ... 

Prinsessa/prins

Prinsessan är den rättmätiga arvingen till 
rikets tron. Ibland måste också prinsessan ut 
på äventyr, och hon är för det mesta väldigt 
duktig på att fäktas och rida.

Specialförmågor
Svärdsmästare: Får en nivå lägre 
Svårighets grad vid strid med svärd.

Sagoförslag
Det blåblodiga barnet: En kid-
nappad prins som varit försvunnen i flera 
år kommer en dag tillbaka till slottet. Han 
verkar inte ha åldrats en dag. Men är han 
verkligen den han utger sig för att vara? Spel-
figurerna får i uppdrag att utreda vem han är 
och var han varit hela denna tid. Och om han 
är en bedragare, var är då den riktiga prinsen?
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Riddare

Rid daren har en del hederskoder att leva upp 
till: att inte ljuga, stjäla och att alltid hjälpa 
behövande. Och alla vet ju att riddare brukar 
strida mot drakar!

Specialförmågor
Slå hårt: Ger en extra skada vid väp-
nad kamp.

Sagoförslag
Riddarprovet: Spelfigurerna är utsatta 
för ett riddarprov av sin orden; de har inte 
ätit på tre dagar, får inte tala på ytterligare tre 
dagar och får inte strida på lika länge, under 
några som helst omständigheter. Gör de det 
förlorar de sin riddartitel och blir uteslutna ur 
orden. Det är då byn de befinner sig i blir at-
tackerad av pirater. Kan spelfigurerna hitta ett 
sätt att rädda byn utan att bryta sina löften?

Rövare

Rövaren livnär sig på att röva och råna. Till 
ex empel i en skog eller i ett bergs område, 
eller också drar rövaren omkring och rånar 
karava ner och enklare bosättningar. 

Specialförmågor
List: En nivå lägre Svårighetsgrad för 
att gillra fällor, gömma sig, upptäcka faror 
eller lägga sig i bakhåll.

Sagoförslag
Belanas band: Belanas rövarband som 
spelfigurerna tillhör slår till mot en värde-
transport. Det går snett, då transporten bara 
är en skenmanöver för att fånga rövare. Helt 
plötsligt kryllar skogen av soldater som är 
på jakt efter spelfigurerna. Kan de klara sig 
undan rättvisan?



48

Sagospelet Äventyr

Sagoskald

En sagoskald är precis som barden högt ansedd 
på Masona. Sagoskalden hittar dock på egna 
historier eller återberättar gamla historier som 
vandrat från mun till mun i generationer.

Specialförmågor
Tradera: Två nivåer lägre Svårighets-
grad för att muntligt tradera historier, 
bluffa eller ljuga.

Sagoförslag
Dramatik för draken: En uttråkad 
drake slår till mot byn där spelfigurerna 
befinner sig. Draken kräver att bli underhål-
len, annars hotar den att äta upp en bybo i 
taget. Draken älskar sång, musik, dans och 
skådespel, och kanske sagor mest av allt. Kan 
sago berättaren berätta nog bra sagor för att 
draken ska släppa dem fria?

Tjuv

Med flinka fingrar snattar tjuven åt sig andras 
ägodelar. Ibland stjäl tjuvar bara av rika eller 
elaka personer, men de bryter fortfarande 
mot lagen då de stjäl. 

Specialförmågor
Tjuva: En nivå lägre Svårighetsgrad vid 
smyga, söka och ficktjuveri. 

Sagoförslag
Den som gapar över mycket: I 
Drottning Paunellas slott finns många vär-
deföremål. Ett av dessa, Drakens öga, är en 
dyrbar röd ädelsten, stor som en knuten näve. 
Tjuv gillet vill veta vem som är den bästa 
tjuven av dem alla, och slår vad om att ingen 
kan stjäla Drakens öga.
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Utbygdsjägare

I skogar och utmarker håller de till, ut-
bygdsjägarna. De är ofta illa sedda som kon-
stiga figurer, enstöringar och landstrykare. 
Utbygdsjägaren är ofta en utmärkt vägvisare.

Specialförmågor
Skogsvän: En nivå lägre Svårighetsgrad 
för att orientera, överleva och jaga i skog 
och mark.

Sagoförslag
Den vilda jakten: Spelfigurerna blir 
vittne till ett hemskt brott, och ertappade som 
vittnen. Problemet är att brottslingen är en 
fogde med ett femtiotal soldater att föra befäl 
över, samt att spelfigurerna har flera dagsmar-
scher till civilisationen genom oländig skogs-
mark. Å andra sidan borde det kanske inte vara 
något problem för modiga utbygdsjägare, eller? 

Äventyrare

Varhelst det finns ett äventyr att uppleva kan 
man hitta en även tyrare. De är oftast orädda 
och tve kar aldrig att slänga sig in i hetluften 
för att göra det som andra inte vågar. 

Specialförmågor
Äventyrlig: En nivå lägre Svårighets-
grad på alla tärningskast som innebär risk 
för skador.

Sagoförslag
Silversanden och timglaset: 
Vindslage och Skvättra har alltid hållit ihop. 
Skvättra är dock försvunnen, så Vindslage le-
tar hjälp att fylla på silversanden i timglaset på 
den hemliga ön. Problemet är att spelfigurerna 
måste ordna silver i lagom stor mängd först, 
och sedan hitta ett skepp som kan ta dem till 
ön. Världens öde hänger på deras axlar...
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6. Reglerna

Att få uppgiften

Det första som händer under en saga är van-
ligtvis att Sagoberättaren läser eller hittar på 
en inledning, det vill säga hur sagan bör jar. 
Sagoberättaren läser detta högt för spe larna, 
så att de vet vad som har hänt och vad som är 
på gång. Efter in ledningen kommer van-
ligtvis ett problem som spelfigurerna måste 
lösa. Det kan vara att besegra dra ken, hämta 
skatten eller att förstöra den magiska ringen. 
När spelarna har fått denna information är 
det dags för nästa steg.

Lösa uppgiften
Efter att spelarna har fått veta sagans början 
och mål, är det deras tur att föra berättelsen 
vidare tillsammans med Sagoberättaren. De 
bestämmer sig för hur deras spelfigurer ska 
lösa upp giften. För att besegra draken måste 
de först hitta den, men var ska de leta? Hur ska 
de hitta skatten, och hur ska de ta sig till plat-
sen där de kan förstöra den magiska ringen? 
När spelarna berättat för Sagoberättaren vad 
deras spelfigurer gör, svarar Sagoberättaren 
på detta genom att hitta på, eller läsa i sagan 
för att se vad som händer. Sedan kommer nya 
problem att uppstå, varpå spelarna tvingas 
göra nya val. På så vis fortsätter spelarna och 
Sagoberättaren tills de har nått sagans mål.

Sagoberättarens roll

Sagoberättaren är den som håller i spelet 
och ser till att alla har trevligt. Sagospel ska 
vara kul. Det är också Sagoberättaren som är 
ansvarig för att hålla reda på reglerna.

När ni spelar kommer det hela tiden att 
uppstå situationer som Sagoberättaren får 
bedöma och tolka. Varje situation är unik 
och ibland måste Sagoberättaren vara flexibel 
med tolkningen av reglerna. När spelaren 
berättar vad deras spelfigurer gör i spelet, är 
det upp till Sagoberättaren att bedöma vilka 
regler som ska användas, vad som är rimligt 
och det är också Sagoberättarens roll att tolka 
tärningarnas utfall och bestämma Svårig-
hetsgrad. Om du läser spel exemplet i kapitel 
ett, kommer du att få en god inblick i hur 
det fungerar att bedöma situationer och hur 
man kan hitta lösningar vid vissa tillfällen 
som inte helt och hållet täcks upp av regler-
na. Reglerna skulle helt enkelt bli alldeles för 
omfattande för att täcka upp alla tänkbara 
situationer!

Tips! Istället för tärning

Om du inte har tillgång till tärningar kan du använda 
en uppsättning vanliga spelkort. Plocka ut kort 2-10 
samt esset (detta räknas som ett). Blanda korten och 
dra ett slumpmässigt kort istället för att slå tärningen.
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Svårighetsgrad Tärningar

Extremt lätt 3, välj bästa
Lätt 2, välj bästa
Normalt 1
Svårt 2, välj sämsta
Heroiskt 3, välj sämsta

Reglerna

När spelfiguren ska göra något i spelet, att 
utföra en Handling av något slag, används en 
tärning. Tärningen har tio sidor och kallas 
T10. För att lyckas med att utföra en Hand-
ling ska du sedan slå en tärning och få lägre 
eller lika med skicklighetsgraden. Noll (eller 
tio på vissa tärningar som saknar noll) är 
alltid misslyckat medan en etta alltid är lyckat. 
Ju lägre kast, desto mer lyckat.

Svårighetsgrader

Det finns fem olika Svårighetsgrader:

Extremt lätt (Slå tre tärningar och 
välj den bästa) Extremt lätta kast kan oftast 
hoppas över, och då räcker det med Sago-
berättarens bedömning. Det är Handlingar 
spelfiguren gör dagligen eller i situationer 
utan stressmoment.

Lätt (Slå två tärningar och välj den 
bästa) Lätt kast används när det är något 
som spelfiguren är mycket duktig på, eller 
när spelfiguren på annat sätt har mycket 
gynnsamma förhållanden, ofta tack vare en 
Specialförmåga.

Normalt (Slå en tärning) Det tärnings-
kast som används vid situationer som 
anses normala.

Svårt (Slå två tärningar och välj den 
sämsta) Svårt kast används när spelfiguren 
försöker göra något särskilt svårt; skjuta 
två pilar på en gång, fäktas med två vapen 
eller utföra halsbrytande akrobatiska ma-
növrar under svår press.

Heroiskt (Slå tre tärningar och välj den 
sämsta) Det svåraste kastet som används 
vid de allra svåraste situationerna. Det är 
riktigt avgörande ögonblick där spelfiguren 
får uppbåda all sin skicklighet för att lyckas.

Det är alltid Sagoberättaren som bestämmer 
om en Handling är Extremt lätt, Lätt, Nor-
malt, Svårt eller Heroiskt. En tumregel är att 
extremt lätta kast sällan behöver utföras då 
det handlar om rutingöromål, men ibland kan 
det vara ett spänningsmoment att slå detta 
kast ändå. Det kan till exempel handla om att 
ta reda på hur väl man lyckas med ett kast. 

Tips! Fuska lagom

Det ska vara roligt att spela Sagospelet Äventyr. Det är 
aldrig särskilt kul att misslyckas med viktiga tärnings-
kast. Därför kan vi rekommendera er att fuska lagom. 
Det innebär att Sagoberättaren är fri att tolka om 
tärningskast, Svårighetsgrader och regler så länge det 
är till spelgruppens förnöjelse. 
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Heroiskt, som är det svåraste tärningskastet, 
bör användas med återhållsamhet för riktigt 
episka och spännande kast, där sagans utgång 
hänger på resultatet.

Likaså blir tärningskast lättare om flera sam-
arbetar för att klara av uppgiften (undantaget 
strid). Om fler än en person hjälper till att 
skapa till exempel ett hantverk, blir Svårig-
hetsgraden en nivå lägre.

Handling och Runda
En Handling är något din spelfigur (eller en 
bifigur) gör i sagan. Alla bifigurer och spelfi-
gurer har en Handling var under varje Runda. 
Ibland kan en Specialförmåga ge fler hand-
lingar. En Runda är ett varv runt spelbordet, 
då alla får berätta vad deras spelfigurer gör i 
sagan. Några exempel på handlingar är:

• Hoppa (Rörelse)
• Fäktas (Rörelse)
• Söka efter något (Upptäcka)
• Övertala någon (Kunskap)
• Förtrolla något (Trolldom)
• Gå eller springa (ingen egenskap 
krävs mer än för extremt snabba 
sprinter eller väldigt långa sträck-
or, och då är det Rörelse som är 
aktuellt)

Olika handlingar 
kräver olika tär-
ningskast, eftersom oli-
ka handlingar baseras 
på givna egenskaper. 
Se be skrivningen över 
egenskaperna. Sago-
berättaren får avgöra 
om man hinner bli 
färdig med sin hand-
ling samma Runda. Det 
är till exemepl inte rimligt 

att väva en matta på en Runda, till det krävs 
snarare flera hundra handlingar, även om det 
fortfarande räcker med ett tärningskast.

Förflyttning
I Sagospelet Äventyr flyttar en spelfigur 
lika många meter per Runda som värdet i 
Rörelse. Om spelfiguren springer dubblas 
detta. Specialförmågor kan ändra på detta till 
antingen det bättre eller sämre. 

Turordning
För att avgöra i vilken ordning man utför 
sina handlingar, börjar man med att den 
spelfigur/bifigur som har högst Initiativ (det 
sammanlagda värdet i Rörelse och Upptäcka), 
berättar vilken handling hen tänkt utföra. 
Om två figurer har samma värde, slår man 
en tärning för att avgöra vem som handlar 
först. Högst börjar. Sedan går man i fallande 
ordning tills alla har fått välja handlingar. 

Ibland påverkar handlingar varandra, i 
de fallen löser man dem genom att den 

högst upp i turordningen får 
börja lösa sin handling, sedan 

går man vidare (så länge inte 
någon har en Specialförmåga 
som säger något annat).

Undantaget är strid, som all-
tid utförs sist i en Runda.
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Strid och skada

Det är farligt att slåss, och oftast är det bättre 
att söka ett annat sätt att lösa en konflikt på. 
Men om det går så långt som till strid, finns 
här två olika varianter på stridsregler att 
använda sig av. Antingen använder ni de lätta 
reglerna, som beskrivs i nästa stycke, eller ock-
så använder ni de frivilliga stridsreglerna som 
är mer avancerade och har fler nyanser att 
erbjuda äldre spelare. Strid går till på följande 
sätt enligt de lätta stridsreglerna:

Person A och Person B slår varsin tär ning. 
Den med högst Initiativ får en nivå lägre 
Svårighetsgrad den första Rundan. Den med 
lägst lyckat resultat gör skada på motstånd-
aren med vapnets skada (plus eventuella 
bonusar av Specialförmågor). Vissa, som 
till exempel spelfigurerna, har dock chansen 
att undvika att bli träffade genom att lyckas 
med ett Rörelse kast. Vid lika tärningskast 
vinner alltid den som har högst Initiativ.

Skada tas i första hand upp av rustningar och 
sköldar, men när dessa rustningspoäng har 
gått åt, räknas inte rustningen in i striden 
längre. Då ges all skada direkt på livspoängen.

Strid fortsätter tills någon ger upp eller för-
lorar. Om man får mer än hälften av sina Liv 
strukna i samma Runda står man över nästa 
Runda på grund av smärtan (man kan igno-
rera denna effekt med vissa Specialförmågor).

Svårighetsgraderna

Vare sig du spelar med de enkla eller de 
frivilliga reglerna förekommer Svårighets-
grader. Dessa kan modifieras genom särskilda 
förutsättningar som gäller för striden. En 
tumregel är att det endast är den särskilda 

förutsättningen som ger störst modifikation 
som gäller, även om flera särskilda förutsätt-
ningar skulle råda. Man lägger alltså inte ihop 
dem. 

Trasiga rustningar

Rustningar som är trasiga lagas lättast hos en 
kunnig yrkesutövare, till exempel en smed. 
Det kostar dock pengar (1T10 silverstycken 
per skada på rustningen). Vill spelfiguren 
för söka laga rustningen själv, gör denne ett 
Svårt Kunskapskast per skada på rustningen. 
Vid misslyckat minskas rustningens skydd 
med ett. Vid lyckat lagas det trasiga.

Att bli frisk

Om en spelfigur är skadad läks ett liv per 
dygn i spelet, om ingen Specialförmåga eller 
annan regel träder i kraft.

Pengar på Masona

• Kopparmynt
• Silverstycke (1 silverstycke är värt 10 
kopparmynt)
• Guldkrona (1 guldkrona (också kallat 
drottningkrona) är värt 100 silverstycken)
• Penningsedel (varierande värde, utfärdas 
av bankman och kan växlas in mot kontan-
ter på ett bankkontor eller motsvarande)

Belöningar

När sagans mål är uppnått, får spel figurerna 
oftast någon form av belöning. Det finns 
några speciella ta beller för det ta senare i bok-
en, om Sagoberättaren inte vill hitta på egna 
belöningar åt spe larnas spelfigurer.
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Frivilliga stridsregler

Ina och Broke är i strid med varandra. De 
jämför Initiativ och den med högst Initiativ 
får en nivå lägre Svårighetsgrad den första 
Rundan. Observera dock att vid bakhåll och 
vissa andra förutsättningar som kan påverkas 
av till exempel Specialförmågor, gäller inte 
Initiativreglerna. Hur Svårighetsgrader på-
verkas i strid ser ni på tabellen på nästa sida.

Ina har i detta fall Initiativ 10 medan Broke 
har 11 (Rörelse + Upptäcka). Broke får 
därför bonusen. 

När Initiativet är avgjort, slår de inblan-
dade sin eller sina tärningar beroende på 
Svårighets grad. Här kan Specialförmågor 
eller förtrollningar också påverka Svårighets-
graderna.

När ni avgjort Svårighetsgraderna och kastat 
tärningarna ser ni på skillnaden mellan 
kasten. Den med lägst lyckat tärningskast 

i förhållande till sin skicklighetsnivå (mest 
lyckat) lyckas bäst och vinner Rundan. 

Ina har Rörelse 4 och Broke har Rörelse 7. 
För att räkna ut skadan tar man skillnaden 
mellan skicklighetsgraden och tärningens 
utfall på den segrande parten i striden. 

1. Ina slår 4. Broke slår 5 och 8, och väljer 5 
för det är den bättre tärningen. Differensen 
mellan tärningsutfallet och skicklighetsgra-
den är störst för Broke, som vinner Rundan.

2. Broke ger fyra skador på Ina (Skicklig-
het 7 — tärningsutfallet 5 + vapnets skada 
(svärd) 2 = 4).

3. Ina ger 0 skada i själva attackkastet 
(Skicklighet 4 — tärningsutfallet 4) men 
grundskadan är alltid minst vapnets skada 
vid lyckat kast. Då Ina har ett svärd ger 
Ina två skador på Broke. Broke har dock 

Särskilda förutsättningar Modifikation

Höjdfördel vid strid En nivå lägre
Improviserat vapen En nivå högre
Längre vapen än motståndaren En nivå lägre Runda ett
Magiskt vapen En nivå lägre
Mästar smitt vapen En nivå lägre
Mörker En nivå högre
Osynlig fiende Två nivåer högre
Plåtrustning, helkropp En nivå högre
Sikta (tar en Runda att sikta) En nivå lägre
Svår terräng En nivå högre
Trasigt vapen Två nivåer högre
Två fiender* En nivå högre
* Vid fler fiender än två, ökar svårighetsgraden med antalet fiender.
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möjligheten att välja att undvika de skador 
som Ina skulle ge. Han drar då ifrån dessa 
från den skada han utdelar på Ina, och ger 
enbart den överskjutande skadan på henne. 

Broke skadevärde 5 - Ina skadevärde 3 = 2 
överskjutande skador på Ina.

Det är alltså fullt möjligt att båda deltagarna 
i en strid ger skada på varandra, men bara 
om den person som vann Rundan vill det.

Skador och läkning

Skada tas i första hand upp av rust ningar. När 
en rustning har slut på rustningspoäng är den 
trasig och resten av skadan ges på personen 
(rustningar kan repareras). Tänk på att vissa 
magiska vapen går igenom rustningar. Detta 
står då angivet vid beskrivningen av vapnet.

När en bifigur har slut på liv, är denne bese-
grad, om inte något av följande uppnås:

• En Specialförmåga säger något annat.

• Bifiguren kan läkas.

När en spelfigur har slut på liv, får spelfigu-
ren åkomman ”Skadad”, om inte något av 
följande kriterier uppnås:

• En Specialförmåga säger något annat.

• Spelfiguren kan läkas.

När spelfiguren fått åkomman Skadad, kan 
spelfiguren ta lika många Liv i skada till, men 
har nu svårare att lyckas med saker hen före-
tar sig. Om spelfiguren förlorar också dessa 
liv övergår spelfiguren till att få åkomman 
’Dödligt skadad’. Spelfiguren tål nu bara en 
skada till. Om också detta liv förloras, är spel-
figuren ute ur sagan, om inte villkoren ovan 
kan uppfyllas (Specialförmåga eller läkas). I 
nästa saga får spel figuren vara med som van-
ligt igen. Spelaren får dock omedelbart göra en 
ny spel figur och fortsätta spelet.

Tips! Fredlig konfliktlösning

I Sagospelet Äventyr förekommer en del spännande si-
tuationer som kan lösas med strid. Detta är dock sällan 
den enda lösningen. I sagorna vi publicerar finns ofta 
alternativ till strid, och även om det inte skulle stå med 

i alla situationer i sagan ni spelar, så är det alltid en utväg 
som kan användas, särskilt med yngre barn. För att locka 

till andra sätt att lösa konflikter, löser man stridssituationer 
sist i Rundan. De som gör andra Handlingar får således agera först. Sagoberättaren 
kan också låta spelarnas kreativitet få utlopp. Fiender kan bli till vänner, de kanske 
inte ens är fiender när allt kommer omkring? Monstret kanske kan övertalas eller 
luras, det kanske går att medla i en konflikt för att det inte ska gå så långt som till 
strid? Många barn tycker dock att strid är något spännande, vilket man kan se i till 
exempel skolgårdslekar eller lekar med figurer. Bland annat därför har vi med enkla 
stridsregler i spelet. För äldre barn och vuxna har vi med frivilliga, mer avancerade 
stridsregler. Vilka ni använder är helt upp till er.
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Åkomma Förutsättning Påverkan Åtgärd

Hungrig Spelfiguren har varit 
utan mat i ett dygn. 
Övergår sedan till 
Svält.

En lägre skicklighets
nivå vid Rörelsekast.

Äta ett mål mat — 
åkomman stryks då.

Svältande Spelfiguren utan mat 
i två dygn eller mer.

Ett steg högre Svå
righetsgrad på alla 
tärningskast.

Äta ett mål mat. Över
går då till hungrig.

Omtöcknad Spelfiguren har för
lorat mer än hälften 
av sina liv.

En lägre skicklig
hetsnivå vid egen
skapskast.

Läkning, dygnsvila, 
förtrollning eller an
nan effekt som tar bort 
skada.

Skadad Spelfiguren har för
lorat alla liv.

Som Omtöcknad, samt 
en lägre skicklighets
nivå vid Rörelsekast.

Läkning, dygns vila, 
förtrollning eller 
annan effekt som tar 
bort skada. Övergår till 
omtöcknad, när spelfi
guren återfått mer än 
hälften av liven.

Dödligt skadad Spelfiguren har 
förlorat alla liv som 
skadad.

Som Omtöcknad och 
Skadad, samt ett steg 
högre Svårighetsgrad 
på alla tärningskast.

Läkning, dygns vila, 
förtrollning eller 
annan effekt som tar 
bort skada. Övergår till 
skadad när spelfiguren 
återfått det enda livet 
som dödligt skadad.

Sjuk Spelfiguren är smit
tad av sjukdom och 
misslyckades med 
motståndskastet.

Ett steg högre Svårig
hetsgrad på Rörelse
kast.

Läkning, dygnsvila, 
förtrollning eller an
nan effekt som tar bort 
skada.

Åkommor — frivillig regel

När en spelfigur blir skadad, eller på annat sätt drab-
bas av utmattning eller svält, riskerar spelfiguren att 
få en åkomma. Åkommor drabbar personen olika 
beroende på vilken typ de är. En figur kan drabbas av 
flera åkommor. Effekterna av dessa läggs då ihop. Se 
tabellen för åkommor.
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Spelschema: En Runda

3a: Om en spelfigur gör något, 
till exempel hoppar över ett stup, 
klättrar upp för ett berg, eller slåss 
mot en drake: Slå tärningen, läs av 
resultatet och gå till punkt 4.

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

4: Sagoberättaren säger vad som händer – 
ifall spelfiguren lyckas eller misslyckas och 
hur detta påverkar sagan. Gå till punkt 5.

5: Eventuella bifigurer utför sina Hand-
lingar på samma sätt som spelfigurerna 
(punkt 2–4). Sago berättaren säger vad som 
händer efter att eventuella tärningskast är 
gjorda. Åter till punkt 1. 

1: Sagoberättaren säger vad som händer. 
Gå till 2.

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

• Springa (Rörelse)
• Hoppa (Rörelse)
• Leta något ätbart i skogen (Kunskap)
• Söka efter något (Upptäcka)
• Övertala någon (Upptäcka)
• Förtrolla något (Trolldom)

Behövs det tärningskast? Gå till 3a. Behövs 
det inte tärningskast? Gå till 3b.

Här kommer ett spelschema över hur en Runda i Sagospelet Äventyr 
fungerar. Du lär dig snabbt utantill hur spelschemat fungerar.
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Färdigheter i Sagospelet Äventyr är till för att 
ge din spelfigur en mer specialiserad inrikt-
ning. 

Du börjar med att välja upp till sju färdigheter 
som passar din spelfigurs sysselsättning. Det 
är till exempel rimligt att anta att en jägare 
har större skicklighet i färdigheter som spåra, 
fällor, pilbåge och kanske överlevnad i skog, 
än i ad ministration. Om du behöver hjälp 
med detta, finns det en tabell med förslag på 
färdigheter för olika sysselsättningar sist i 
detta kapitel.

Färdighetsvärden
Ett Färdighetsvärde (FV) ligger normalt 
mellan ett och tre (med fyra som absolut tak), 
enligt följande tabell:

Färdighetsvärdet anger hur mycket du lägger 
till ditt egenskapsvärde när du slår egen-
skapskast och använder den aktuella färdig-
heten. På detta vis kan färdighetsvärden ligga 
högre än egenskapsvärden, som har ett tak 
på nio. Det innebär dock inte att du alltid 
kommer att lyckas med dina kast. 

Med ett färdighetsvärde högre än nio kan du 
fortfarande misslyckas genom att slå auto-
matiskt misslyckade kast. Färdighetsvärden 
kan också precis som egenskapsvärden 
modifieras genom till exempel åkommor eller 
andra faktorer.

Att bli bättre

För att bli bättre i ett färdighetsvärde, får 
man efter varje saga ett antal poäng. Mer om 
detta i kapitlet om belöningar. Dessa poäng 
använder man sedan för att öka sina färdig-
heter enligt nedanstående tabell:

För att öka ett steg i färdighetsvärden samlar 
man helt enkelt ihop så många poäng som 
krävs för att öka ett steg. Ju bättre man blir, 
desto svårare är det att öka ytterligare ett 
steg. Att stiga i nivå från nivå tre till nivå fyra 
kostar 16 poäng, för det är endast exceptio-
nella individer som kan nå denna skicklig-
hetsgrad.

Viktigt! Det går bara att öka ett steg i färdig-
heten mellan varje saga.

Att lära sig nya färdigheter
Det går att lära sig nya färdigheter efter att 
spelet har börjat. Detta sker då mellan sagor-
na. Det kostar två poäng att lära sig en ny fär-
dighet. Detta ger ett Färdighetsvärde på ett.

7. Frivillig regel: Färdigheter

”Övning, övning, övning! Fallenhet tar dig 

bara så långt — resten är idogt arbete!” 

- Mäster Javas Durdalon

FV Nivå

1 Gesäll

2 Fullärd
3 Mästare
4 Heroisk

Ökning Kostnad i poäng

Startkostnad 2 p
1->2 3 p
2->3 5 p
3->4 16 p
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Instinktiva färdigheter

De instinktiva färdigheterna är färdigheter 
som Sagoberättaren kan se till att spelfigu-
rerna använder, genom att be spelaren slå ett 
tärningskast för detta vid situationer där det 
kan finnas behov. Det hindrar naturligtvis 
inte spelaren från att själv be om att få slå 
ett kast för någon av de instinktiva färdig-
heterna. Notera att det är Sagoberättaren som 
slår dessa kast dolt för spelarna, så de inte vet 
säkert om de lyckas eller inte. 

Färdigheterna
Administration (Kunskap)

Hur man söker information i arkiv, vem man 
ska prata med för tillstånd eller vid myndig-
hetsärenden och dylikt.

Akrobatik (Rörelse)
I akrobatik ingår olika manövrar som till 
exempel kullerbyttor, lingång, volter och att 
gå på händer.

Arkitektur (Kunskap)
Kunskapen om hur hus, borgar och andra 
byggnader byggs och fungerar. Arkitek-
tur kan vara väldigt praktiskt, inte bara för 
arkitekten, utan även för äventyrare som har 
behov av att ta sig in i dylika byggnader men 
av någon anledning inte kan använda huvud-
ingången...

Avståndsvapen (Rörelse)
Färdigheten anger hur duktig någon är på 
att använda avståndsvapen. Avståndsvapen 
kompletteras genom att du väljer en vapen-
typ, exempelvis Avståndsvapen: Pilbåge. 

Berätta (Upptäcka)
Konsten att muntligt berätta en historia. Det 
finns en stor tradition av muntligt berättade 

historier som förts vidare genom genera-
tionerna. Sagoskalderna är högt ansedda på 
Masona.

Bluffa (Upptäcka)
Denna färdighet används både för att lura nå-
gon, eller för att genomskåda någon annans 
försök att lura en själv.

Botanik (Kunskap)
Läran om växter. Viktigt för magiker som vill 
laga till magiska drycker, för druider, helare 
och andra som på något sätt vill dra nytta av 
växtligheten.

Dans (Rörelse)
Det finns många danser men för enkelhetens 
skull behöver du bara precisera vilket land det 
gäller. Färdigheten anses då ge kunskap om 
och skicklighet i det landets danser.

Dyrka lås (Rörelse)
Färdigheten används för att öppna lås utan 
nyckel. Det behövs någon form av smala, 
spetsiga föremål, allra helst dyrkar, för att 
klara det. Används annat än dyrkar stiger 
Svårighetsgraden. 

Dölja föremål (Upptäcka)
Konsten att gömma mindre saker på kroppen 
eller i kläderna. Kan användas till exempel för 
att smuggla saker eller undvika att något blir 
upphittat vid en kroppsvisition. 

”Absolut! Det är sant! Jag hörde det själv 

av någon som hört det av någon annan.” 

- Jana Långfinger lurar sina sina vänner att 

bryta sig in i Prinsessan Bilas slott, som enligt 

uppgift skulle vara obevakat.
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Fordon (Rörelse)

Färdigheten kan användas för att köra vagn, 
hundspann, släde, ro eller segla en båt samt 
för att framföra andra fordon.

Ficktjuveri (Rörelse)
Färdigheten används till exempel för att stjäla 
ur någon annans ficka, eller för att obemärkt 
stjäla en penningpung från någons bälte.

Fiska (Kunskap)
Används för att fånga fisk med nät eller spö 
och för att veta var man har störst chans att 
fånga fiskarna.

Författa (Upptäcka)

Konsten att skriva dikter, berättelser och 
historier. 

Gastronomi (Kunskap)
Kunskapen om mat och hur den tillagas. 

Genomskåda (Upptäcka)
Ett mått på hur lättlurad man är och avgör 
om man kan avslöja trolleritricks, lögner, 
myter och lurendrejerier.

Geografi (Kunskap)
Kunskap om ett område, som en stad, ett land 
eller världen.

”Nej, det finns absolut inget 

att vara rädd för, jag lovar...”

Den märkliga mannen ver-

kade snäll, men Jondal var 

ändå inte helt övertygad.
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Gömma sig (Upptäcka)

Används för att gömma sig med hjälp av 
omgivningen.

Handelskunskap (Kunskap)
Hur ekonomin i ett land fungerar. Hur rela-
tionerna mellan olika handelshus är. Hur man 
gör tillväga vid export och import. Hur man 
för bok och andra handelsrelaterade saker.

Hantera fällor (Rörelse)
Används för att rigga och desarmera fällor, 
både vid jakt och i till exempel en skattkam-
mare.

Hantverk (Kunskap)
Används vid olika former av hantverk, som 
till exempel broderi, smide, sömnad, tunn-
bindning, för att laga rustningar eller att väva.

Historia (Kunskap)
Kunskap om historiska händelser, personer, 
kungariken och så vidare.

Hoppa (Rörelse)
Används för att både hoppa långt och hoppa 
högt.

Ilmarsch (Rörelse)
För att orka gå långt och fort, till exempel 
marschera med en armé eller till fots ta sig 
mellan två städer på kortast möjliga tid. 

Improvisera (Upptäcka)
Används för att hitta alternativa vägar eller 
för att komma på andra lösningar när den 
planerade inte fungerar. Vid ett lyckat kast 
kan Sagoberättaren hjälpa spelaren.

Intuition (Trolldom)
Kan användas för att avgöra vilken väg som 
är den rätta, om de kan lita på budbäraren 
och så vidare.

Jaga (Kunskap)

Färdigheten används för att känna igen spår, 
spillning och andra lämningar efter djur, för 
att hitta bytesdjur, veta var man ska placera 
ut fällor för att det ska vara störst chans att få 
byte, och hur man flår, styckar och tar hand 
om bytet.

Klättra (Rörelse)
Används för att klättra, till exempel uppför 
ett träd, en mur eller liknande. 

Köpslå (Upptäcka)
Konsten att pruta på en vara, eller argumen-
tera mot någon som försöker pruta ned det 
du själv vill sälja.

Leda (Upptäcka)
Konsten att leda manskap, till exempel en 
armé, en rövargäng, ett uppror eller en be-
sättning på ett fartyg.

Lyfta (Rörelse)
Används vid särskilt tunga lyft.

Löpa (Rörelse)
Används för att springa långa sträckor.

Magikunskap (Kunskap)
Kunskap om magi, hur den fungerar och hur 
man känner igen magiska föremål, att någon 
är förtrollad/förhäxad, och så vidare. Obser-
vera att Magikunskap inte innebär att man 
kan använda magi. 

”Den här gamla stenen, den kan väl inte 

vara värd mycket. De sålde likadana nere 

på torget för ett kopparmynt styck.” 

- Köpmannen Bordou, som gör sitt livs affär
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Matematik (Kunskap)

Konsten att räkna.

Medicin (Kunskap)
Läran om medicin och läkekonst. Med färdig-
heten kan man utföra enklare operationer, 
bota vissa sjukdomar och ställa diagnoser.

Måla (Upptäcka)
Hur man skapar konst genom att måla tavlor 
likväl som större målningar som klär hela 
väggar eller tak.

Navigera (Kunskap)
Konsten att orientera sig till sjöss, läsa sjökort 
och ta ut färdriktningar.

Närstridsvapen (Rörelse)
Färdigheten anger hur duktig någon är på 
att strida med vapen i hand. Närstridsvapen 
kompletteras genom att du väljer en vapen-
typ, exempelvis Närstridsvapen: Svärd.

Orientera (Kunskap) 
Konsten att orientera sig på land, hur man 
läser kartor och tar ut väderstreck.

Reagera (Rörelse)
Hur snabbt man reagerar på något oförutsett. 
Att reagera räknas inte som en Handling. 
Vid lyckat Reagerakast, får dock personen 
omedel bart göra en Handling som på något 
vis är ett svar på det oväntade.

Rida (Rörelse)
Färdigheten används för att rida på något rid-
djur. Det kan t ex vara drake, häst eller kamel.

Simma (Rörelse)

Innefattar både simning och dyk. Anger hur 
skicklig man är på att simma. 

Sjunga (Upptäcka)
Hur tonsäker och duktig spelfiguren är på att 
sjunga.

Skulptera (Upptäcka)
Konsten att skulptera, till exempel i lera.

Skådespela (Kunskap)
Konsten att skådespela, att lära sig repliker 
utan till och att veta hur man ska föra sig på 
scen.

Slagsmål (Rörelse)
Med slagsmål gör man dubbelt så mycket ska-
da obeväpnad som normalt, alltså två skador.

Smyga (Rörelse)
Förmågan att röra sig tyst och obemärkt.

Spela (Upptäcka)
Konsten att spela hasard- och brädspel.

Sprint (Rörelse)
Att springa korta sträckor mycket snabbt.

Språk (Kunskap)
Hur väl man behärskar olika språk. Alla olika 
språk är separata färdigheter. Alla antas kun-
na vardagsbruket av sitt modersmål, men vid 
situationer med till exempel akademiska eller 
mycket gamla texter, samt dialekter, kommer 
färdigheten väl till pass. Ange Språk: mason-

”Sch! Tysta! Lita på mig. Jag 

smyger förbi vakterna!” 

- Jana Långfinger, strax innan hon greps av 

prinsessan Bilas vakter.

”Få se, ett guld, två guld, öh, tre guld? Många 

guld. Det är jättemånga guld i kistan, hörni!” 

- Jana Långfinger var aldrig bra på att räkna, 

om man inte menar att räkna med trubbel.
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”Jodå, visst är det ett spår efter en 

fredlig hopping vi ser här. Vi föl-

jer det och ser vart det leder oss.” 

- Jana Långfinger, ögonblicket innan draken 

attackerade. Jana erkände aldrig sina brister. 

ska som modersmål om din spelfigur kommer 
från den masonska övärlden. 

Spåra (Upptäcka)
Konsten att hitta och följa spår i vildmarken.

Strid till häst (Rörelse)
Till skillnad från att rida innefattar detta 
att slåss från hästryggen samtidigt som man 
kontrollerar hästen.

Stridskonst (Rörelse)
Med stridskonst använder du motståndarens 
rörelser mot hen själv. Du tar ingen skada av 
närstridsattacker när du lyckas med strids-
konst.

Söka (Upptäcka)
Förmågan att hitta gömda saker.

Taktik (Kunskap)
Förmågan att utmanövrera sina motståndare 
på slagfältet.

Trolleritricks (Rörelse)

Konsten att lura betraktaren med små tricks, 
som att skenbart gömma en kula i en av tre 
muggar, men egentligen palmera den och så 
vidare. Det är alltså inte riktigt trolleri det är 
frågan om, utan om lurendrejeri.

Undvika (Rörelse)
Färdigheten används för att undvika att bli 
träffad av attacker, genom att ducka, kasta sig 
åt sidan eller liknande.

Zoologi (Kunskap)
Läran om djur och deras liv.

Överlevnad (Kunskap)
Kunskap om hur man överlever i naturen, 
genom att veta var man ska leta efter vatten 
och mat, samt hur man håller sig varm. 

Övertala (Upptäcka)
Hur man genom att prata övertygar bifigurer 
i sagan om något.

”Drakört. Både ätlig och mättande.” 

- Köpmannen Bordou begick sitt största misstag i 

Alea Masonas vildmark.
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8. Specialförmågor

Att få specialförmågor

Alla spelfigurer får ett slag var på tabellen 
för Specialförmågor när de skapas. Ibland 
kan spelfigurerna också få en Specialför måga 
under spelets gång. Det kan ske genom för-
trollningar, magiska föremål, någon särskild 
händelse i spelet eller något annat som Sago-
berättaren bestämmer. Andra gånger kan 

spelfigurerna få en Specialförmåga som en 
belöning i slutet av spelet.

Slå 1T100 och se vilken Specialförmåga din 
spelfigur får. Det är tillåtet att välja någon av 
de angränsande Specialförmågorna också (Spe-
cialförmågan innan eller efter i ord ningen). 
Anteckna alla dina Specialförmågor på ditt 
figurblad.

1T100 Specialförmåga

1 Andekropp Du kan lämna din kropp med anden, och likt ett spöke ge dig av 
upp till femtio meter bort per nivå du har i Trolldom. Du kan omedelbart åter-
vända till din kropp vid behov. Medan du är en ande, kan du inte röra vid något, 
inte heller kommunicera med någon annan, andra andar och spöken undantaget. 
Däremot hör och ser du saker som vanligt.

2 Allmänbildad Du vet lite grann om det mesta. På något vis har du snappat 
upp kunskaper här och var. På alla Kunskapskast som har att göra med fakta av 
något slag får du en nivå lägre Svårighetsgrad.

3 Besjäla Du kan förtrolla (besjäla) ett före mål så att det börjar leva. Det är dock 
ansträngande (ett föremål per saga). Före målet kan sedan prata med sin ägare och 
får en egen personlighet (fungerar som en bifigur).

4 Beskydda Du är beskyddande av dig mot de som har ett lägre värde än dig på 
Rörlighet. Vid försvar av dessa (muntligt eller vid strid) får du en nivå lägre Svå-
righetsgrad.

5 Björnhjärta Du är inte lättskrämd och blir varken rädd för demoner, andar 
eller spöken och drabbas därför inte av modifikationer på dina tärningskast vid 
möten med dessa.

6 Bluffare Får alltid två nivåer lägre Svårighetsgrad för att bluffa och luras.
7 Bågskytt Får alltid en nivå lägre Svårighetsgrad vid bågskytte.
8 Bärsärk Efter att du tagit skada i en strid går du bärsärk och bryr dig inte läng-

re om din egen säkerhet. Du får slå dubbla attackkast resten av striden, men inte 
göra något för att försvara dig. Du drabbas inte av någon annan åkomma under 
striden än att du kan bli utslagen om alla liv tar slut. Efter striden drabbas du av 
alla åkommor och skador du dragit på dig.
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9 Deduktiv Du är smart och uppmärksam och kan lätt lägga ihop ledtrådar för 
att se vart de pekar. Du får en nivå lägre tärningskast vid Kunskaps- och Upp-
täckakast som har med genomskåda, spåra eller söka att göra.

10 Djurvän Du blir aldrig attackerad av djur (om inte du är elak mot djuret först).
11 Dra blankt Du får både dra svärdet och slå stridskast i samma Runda.
12 Dubbelhänt Du får strida med två närstridsvapen samtidigt. Slå två separata 

tärningskast för detta.
13 Dåliga odds Du triggas av att vara i underläge, och får alltid en nivå lägre 

Svårighetsgrad då du strider eller på annat vis tävlar mot någon som har ett högre 
värde i egenskapen eller färdigheten som är aktuell.

14 Eldmeddelande Du kan skicka meddelanden till andra personer på fjärran 
platser genom en öppen eld. Den som tar emot meddelandet ser ditt ansikte i 
lågorna och hör ditt meddelande.

15 Finna Du får en nivå lägre Svårighetsgrad när du letar efter något, till exempel 
hemliga dörrar eller spår.

16 Flinka fingrar Du får en nivå lägre Svårighetsgrad på alla tärningskast som 
har med ficktjuveri att göra.

17 Frisk Du är immun mot sjukdomar, och kan således inte påverkas av dem.
18 Fäktmästare Du är en mästare på att strida med svärd. Din Rörelse (eller 

färdighet) räknas som två steg högre vid strid med svärd. 
19 Fördrivande Vid strid mot andar, spöken eller demoner får du lägga på två 

på ditt värde i Trolldom. Genom att klara ett svårt Trolldomskast, kan du fördriva 
anden/spöket/demonen utan strid. 

20 Genomskåda Du får en nivå lägre Svårighetsgrad för att försöka avslöja någon 
som du misstänker bluffar eller ljuger.

21 Gröna fingrar Du har fallenhet för att ta hand om växter, sköta om dem 
och få dem att trivas. Du vet också vilka växter som är ätliga ute i naturen.

22 Gudomlig Du tar bara halv skada, förutom mot något av följande som du 
istället tar dubbel skada av. Slå 1T10: 1-2 Magi, 3-4 Gift, 5-6 Eld, 7 Demoner, 8 
Odöda, 9 Spöken, 10 Slå två gånger och behåll båda resultaten.

23 Hantverkare Du får välja ett hantverksområde som du är extra skicklig på. 
Vid hantverk som gäller det valda området får du två nivåer lägre Svårighetsgrad.

24 Helande händer Kan läka upp till två liv på någon annan vid beröring. Det 
går att läka fler liv än två, men de överskjutande liven tar du då själv i skada. 

25 Historiker Genom ett enormt intresse för historia och årtal har du lätt att 
tillgodogöra dig sådan information. Du får räkna din Kunskap som två steg högre 
vid Kunskapskast för historia.
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26 Hjältemod Du besitter ett enastående hjältemod som gör att du sällan blir 
rädd. När du måste slå tärningskast för att inte bli rädd, får du alltid två nivåer 
lägre Svårighetsgrad.

27 Hotfull Din hotfulla uppsyn gör att fiender blir osäkra. De får en nivå högre 
Svårighetsgrad på sin första attack mot dig på grund av detta.

28 Händelsekedja Du kan göra flera Rörelsehandlingar per Runda, men varje 
extra Handling utöver den första blir en Svårighetsgrad högre. Vid det första 
misslyckade kastet får du inte fortsätta och måste vila nästa Runda.

29 Hårdhudad Du kan aldrig ta mer än två liv i skada per attack. Överskjutande 
skada räknas inte.

30 Härskri Du kan utstöta ett stridsvrål som tillfälligt får motståndaren ur balans. 
Det gör att du får en nivå lägre på ditt nästa stridskast och din motståndare en 
nivå högre. Kan bara användas en gång per strid.

31 Hökblick Du har exceptionell syn och kan se mycket längre än de flesta andra. 
Det innebär att så länge inget är i vägen kan du urskilja detaljer på ett avstånd på 
upp till 1000 meter.

32 Inkognito Du är en mästare på att röra dig obemärkt och får en nivå lägre 
Svårighetsgrad för att smyga och gömma dig. Tack vare din expertis på området 
gäller detta även dina vänner.

33 Ilmarschera Du kan förflytta dig dubbelt så långt per dag som normalt till fots.
34 Imitera Du kan tillfälligt låna andra spelfigurers Specialförmåga, så länge de 

befinner sig inom fem meter från dig.
35 Immun Du är immun mot gifter och tar således ingen skada av dem. Du kan 

dock drabbas av bieffekt er som illamående och yrsel.
36 Inga låsta dörrar Du är en mästare på att öppna låsta dörrar med hjälp av 

dyrkar, hårnålar eller andra smala och hårda föremål. Du får alltid en nivå lägre 
Svårighetsgrad för att dyrka upp lås.

37 Inspiratör Du är en självklar ledare vars sätt smittar av sig på de andra i grup-
pen, vilka får en nivå lägre Svårighetsgrad på alla kast för Handlingar som syftar 
till att hjälpa någon annan.

38 Kameleont Du kan ändra ditt utseende och se ut som vilken annan person som 
helst, bara du någon gång sett personen i verkliga livet. Rösten ändras inte. Du kan 
när som helst ändra tillbaka dig. Kan användas en gång per dygn i spelet.

39 Kamrat Du får ge en av dina vänner i spelgruppen en nivå lägre Svårighetsgrad 
på Handlingar som att bluffa, pruta och övertala.

40 Kamratskap Du och dina vänner (de andra spelfigurerna) får en nivå lägre på 
alla tärningskast när ni strider mot gemensamma fiender.
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41 Kattfot Du landar alltid på fötterna vid fall och tar ingen skada av det, utom 
vid stora höjder (mer än fem meter) Du får en nivå lägre Svårighetsgrad vid hopp, 
klättring och akrobatik.

42 Klättrare Du kan klättra upp för de mest svårklättrade ytor utan rep eller 
andra hjälpmedel. Du får två nivåer lägre Svårighetsgrad för att klättra och ramlar 
inte ned vid automatiskt misslyckat, men får då erkänna dig besegrad och klättra 
ned igen.

43 Knocka Du kan välja att bara ge halv skada på motståndaren vid en lyckad träff. 
Istället knockar du motståndaren i 1T10 minuter.

44 Konstnärlig Du får två nivåer lägre Svårighetsgrad vid slag som har att göra 
med hantverk, sång, att spela instrument, skriva musik, författa och måla.

45 Kraftsamling  Du kan samla dig under 10 Rundor för att få en nivå lägre 
Svårighetsgrad för ett Rörelsekast.

46 Krigarrykte Du har rykte om dig att vara en farlig krigare. Fiender måste all-
tid slå ett Initiativslag mot dig (om de har ett högre värde än dig), och de får också 
en nivå högre Svårighetsgrad vid den inledande Rundan i strid.

47 Liten Du kan vid behov krympa dig till storleken av en mus, och tillbaka igen då 
du så vill det. Din utrustning och dina kläder krymper inte.

48 Lugn Du stressar inte upp dig i onödan, inte ens i livsfarliga situationer. Du 
drabbas därför inte av ökad Svårighetsgrad vid skador eller skrämsel.

49 Läsa föremål Du kan ”se” vad ett föremål varit med om de senaste 24 tim-
marna. Du ser det genom att uppleva det som känslor, till exempel upprymdhet 
eller sorgsenhet.

50 Lättlärd Det kostar ett poäng mindre att öka en nivå i skicklighet för dig.
51 Magisk sång Du kan sjunga så vackert att du distraherar alla som hör sången. 

Både vänner och fiender får ett steg högre Svårighetsgrad på sina tärningsslag 
medan du sjunger. Efteråt blir du mycket trött och får en nivå högre Svårighets-
grad på alla tärningskast under 2T10 minuter.

52 Magiskt kraftfull Effekten av förtrollningar du använder fördubblas. 
Detsamma gäller eventuella bakslag.

53 Mentor Du är inspirerande och vis. Dina vänner (de andra spelfigurerna) får 
en nivå lägre Kunskapskast så länge ni befinner er i samma rum.

54 Mod Du får en nivå lägre Svårighetsgrad mot fiender som är bättre än dig i strid.
55 Motståndskraft Du står emot förtrollningar bättre än de flesta. Andra har 

en nivå högre Svårighetsgrad för att lyckas förtrolla dig. Det gäller dock även 
förtrollningar som skulle vara dig till nytta.
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56 Multipla attacker Du är blixtrande snabb! Så snabb att du får försöka göra 
flera attacker samma Runda. Den första attacken har den Svårighetsgrad som Sa-
goberättaren bestämmer. Sedan ökar Svårighetsgraden med ett steg per ytterligare 
attack du vill göra. Du får fortsätta ända tills du misslyckats med ett kast. Dessa 
kast får inte göras om.

57 Munläder Du får en lägre Svårighetsgrad vid sagoberättande, bluff, köpslå och 
övertala.

58 Mångsysslare Du kan lite grann om väldigt mycket. Du får välja dubbelt så 
många startfärdigheter som normalt, men får bara ha +1 i dessa. Att bli skickligare 
i dessa kostar sedan dubbelt så mycket för dig som normalt.

59 Nattsyn Du ser lika bra på natten som på dagen så länge det finns den allra 
svagaste ljuskälla.

60 Nervgrepp Vid obeväpnad strid kan du vid ett lyckat tärningskast välja att till-
fälligt paralysera humanoida motståndare som inte är mer än dubbelt så stora som 
dig, genom att trycka på specifika nerver. Paralyseringen varar 1T10 Rundor.

61 Nyfikenhet Det kostar hälften så mycket för dig som normalt att lära sig en 
ny färdighet. Efter den första skicklighetsnivån kostar det dock lika mycket som 
vanligt.

62 Pedagogisk Du är en god lärare och kan lära ut färdigheter du själv besitter 
med +2 eller bättre. För dina vänner i spelgruppen kostar det hälften så mycket att 
öka i dessa färdigheter. De kan dock inte stiga över din nivå på detta sätt.

63 Pondus Du får två nivåer lägre Svårighetsgrad för att övertala eller befalla en 
vänligt eller neutralt sinnad bifigur som har ett lägre värde än dig i Trolldom eller 
Upptäcka. 

64 Precision Du gör dubbel skada i beväpnad strid, då du har så stor precision vid 
dina attacker.

65 Rask Du rör dig snabbare än de flesta. Öka din Förflyttning med x1,5.
66 Reaktioner Du är snabb, mycket snabb. Öka ditt Initiativ med x1,5.
67 Ridderlig Om du ingår i strid med någon som har ett högre värde än dig i 

Rörelse, får du en nivå lägre Svårighetsgrad. Om du ingår strid med någon som 
har ett lägre värde än dig, får du en nivå högre Svårighetsgrad. 

68 Rulla med Du tar bara halv skada i närstrid tack vare din förmåga att rulla 
med attackerna.

69 Samarbete Med samarbete kommer man långt! Du är skicklig på att lägga 
upp arbetet och hitta lösningar. När du samarbetar med de andra i gruppen får de 
som har lägre värde än dig i en egenskap eller färdighet låna ditt värde så länge ni 
aktivt arbetar ihop på uppgiften. Fungerar inte i strid.
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70 Simmare Du är som fisken i vattnet och behöver inte slå tärning för att simma 
annat än under svåra omständigheter.

71 Sjätte sinne Du är svår att överraska med bakhåll och fällor. När det är fara 
på färde, slår du ett Trolldomskast innan fällan utlöses eller bakhållet äger rum. 
Vid lyckat får du göra en Rörelsehandling. 

72 Skydda Välj en annan spelfigur. Så länge du beskyddar denne, muntligt eller i 
strid, får du en nivå lägre Svårighetsgrad. Du kan ändra vem du vill skydda inför 
varje ny strid.

73 Sköldkrossare Du kan rikta din attack direkt mot motståndarens sköld eller 
vapen för att försöka krossa/splittra detta. Detta innebär alltid minst ett svårt kast 
där BÅDA tärningarna måste vara lyckade för att det ska fungera.

74 Slagskämpe Du får en nivå lägre Svårighetsgrad på alla tärningskast för strid 
då du blir attackerad (men inte då du anfaller först).

75 Snabbhet Du får göra två Rörelsehandlingar under varje Runda.
76 Snabblärd Du får 1,5 gånger så många färdighetspoäng efter varje saga.
77 Snäll Du får en nivå lägre Svårighetsgrad på alla tärningskast du gör när du blir 

attackerad, så länge du inte attackerar tillbaka.
78 Specialkännedom Du har ett kunskapsområde som du kan nästan allt om. 

Det är ett specifikt kunskapsområde, som till exempel utdöda dvärgspråk, Maso-
nas regentlängder eller ätten Pomerons historia. På alla tärningskast som har med 
det att göra får du två nivåer lägre Svårighetsgrad. Du väljer omedelbart efter att 
du slagit fram den här förmågan vilket specialområdet är. Kom ihåg att Sagoberät-
taren ska godkänna ditt val.

79 Språkbegåvning Det kostar dig bara hälften så mycket att öka färdighetsvär-
det i språk.

80 Spårlös Du kan röra dig i skog och mark utan att lämna annat än doftspår efter 
dig. 

81 Stadig på handen Du får alltid en nivå lägre Svårighetsgrad för finmotoris-
ka Handlingar, som ficktjuveri, trolleritrick och liknande.

82 Stigfinnare Du är en mästare på att hitta spår och att orientera dig i vildmar-
ken. Du får därför en nivå lägre Svårighetsgrad för tärningskast för detta.

83 Sångröst Du får en nivå lägre Svårighetsgrad att lyckas med bardmagi, uppträ-
da och sjunga tack vare din fantastiska röst.

84 Taktiker Du vet nästan instinktivt vilka drag som är de bästa att göra vid strid 
och konflikter. Du får därför två nivåer lägre Svårighetsgrad på tärningskast som 
har med detta att göra.
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85 Tala med djur Du har förmågan att tala med djur, och kan förstå vad de säger 
till dig. Djuren talar dock ofta i bilder eller känslor, så ibland kan det vara svårt att 
tolka dem.

86 Tuffing Med ett lyckat Normalt Trolldomskast får du tillfälligt negligera effek-
terna av åkommor. Effekten varar under 1T10 Rundor.

87 Tur En gång per dygn i spelet får du slå om ett av dina tärningskast.
88 Tvåhänt Du kan använda båda dina händer lika bra, men inte samtidigt. 
89 Tradera Du kan använda en förtrollning som är specifikt för bardmagiker, fast 

du inte är en bard. Välj eller slå fram vilken i kapitlet om trolldom.
90 Undvika Du får alltid slå ett Normalt Rörlighetskast om du blir träffad i strid. 

Vid lyckat undviker du skadan genom att kasta dig åt sidan eller ducka.
91 Uppoffring Du kan ta skadan själv istället för att en kamrat får skada av en 

attack. Du behöver inte slå något tärningskast för detta.
92 Uppträda Du uppträder på gator, torg och värdshus och får betalt för det. Vid 

varje upp trädande tjänar du 3T10 kopparr mynt. Varje uppträdande tar ungefär en 
timme.

93 Urstark Du får en nivå lägre Svårighetsgrad för att lyfta tunga saker. Du ger 
också en extra i skada i närstrid, både med och utan vapen. 

94 Utbrytarkonstnär  Du får en nivå lägre Svårighetsgrad för att bryta dig 
loss när du är bunden eller kedjad.

95 Vapenexpert Välj ett slags vapen som du är expert på att använda. Du gör 
dubbel skada med detta vapen och får alltid en nivå lägre Svårighetsgrad då du 
använder det. Att bli bättre på att använda det kostar dig bara hälften av vad det 
normalt skulle göra.

96 Vapenlös Du får en nivå lägre på alla kast i konfliktlösning så länge du inte tar 
till strid.

97 Visdom Du är inte bara påläst, du kan dessutom använda dina kunskaper på ett 
sätt som gör att andra gärna lyssnar till dig och dina råd. Du får använda Kunskap 
som grund för tärningskast för Upptäckafärdigheter.

98 Välsignad Du tar bara halv skada av fysiska attacker, undantaget av magiska 
vapen.

99 Överlevare När du egentligen skulle bli utslagen (förlora ditt sista liv och bli 
utslagen ur sagan), får du fortsätta spelet med ett liv kvar om du klarar ett Nor-
malt Trolldomskast. Gäller varje gång du skulle bli utslagen.

100 Slå två gånger! Du kan enbart välja det här alternativet om du slog 100. Slå 
två gånger på tabellen och anteckna båda Specialförmågorna på ditt figurblad.



Sagospelet Äventyr

71

Vem som helst i spelet kan ha en eller flera 
förtrollningar av svårighetsgad ett. Du be-
höver dock slå ett tärningskast för att lyckas, 
och då är det bra med ett högt värde i Troll-
dom.

När en spelfigur har lärt sig en för trollning 
(genom att slå på tabellen sist i detta kapitel, 
eller välja i samråd med Sagoberättaren) så kan 
spelfiguren an vända denna förtrollning obe-
gränsat antal gånger per saga (om det inte står 
något an nat i förtrollningsbeskrivningen).

Olika typer av förtrollningar
Det finns tre olika typer av förtrollningar: 
Spegelmagi, Bardmagi och vanliga förtroll-
ningar. Spegelmagi är den mest sällsynta 
formen av magi, som bara ett fåtal magiker lär 
sig behärska. Spelfigurerna får dock lära sig 
att använda spegelmagi om de vill. Det är ju 
meningen att spelfigurerna ska vara extra bra.

De förtrollningar du väljer skriver du upp på 
ditt figurblad. Om du spelar med de frivilliga 
reglerna för färdigheter, hittar du också ett 
fält för färdighetsvärde för förtrollningarna. 
Detta fungerar då på precis samma sätt som 
för färdigheterna.

OBS! Att frammana olika monster eller varel-
ser kan endast användas en gång per dag.

Alkemi
Förvandlar ett föremål till solitt guld. Vid 
automatiskt misslyckat blir alla saker spel-
figuren rör vid under en hel saga till guld, 
förutom tyg (det går alltså att använda en 
handske för att till exempel kunna äta).

Andas vatten

Med denna förtrollning kan din spelfigur 
andas vatten i en hel saga. Vid automatiskt 
misslyckat kan spelfiguren endast andas vat-
ten (och inte luft) det kommande dygnet.

Betvinga
Denna förtrollning gör att en bifigur fogar sig 
efter din spelfigurs vilja i spelet. Din spel-
figur kan förmå bi figuren att utföra vilken 
Handling som helst så länge ingen blir skadad 
av det. Vid automatiskt misslyckat tappar 
spelfiguren initiativförmågan och kan bara 
göra sådant andra säger åt hen att göra under 
det kommande dygnet.

Bryta förtrollning
Upphäver en förtrollning, vilken som helst, 
som precis har använts. Vid automatiskt 
misslyckat dubblas effekten av den förtroll-
ning som skulle brytas.

Dölja
Döljer ett föremål så att ingen annan än 
spelfiguren kan hitta det. Dölja upphör då 
spelfiguren själv vill det. Vid automatiskt 
misslyckat döljs föremålet enbart för spelfigu-
ren i 1T10 dygn i spelet.

9. Förtrollningar
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Eldelementar

Ett väsen av eld strider för den som kastar 
denna förtrollning (Rörelse 8, Rustning 0, 
Liv 3). En eldelementar kan inte besegra 
drakar, asbestar eller vattenelementarer. 
Eld elementarer besegrar automatisk luft-
elementarer. En eldelementar kan inte skadas 
av vanliga vapen. Vid automatiskt misslyckat 
anfaller eldelementaren magikern.

Eldklot
Eldklotet ger automatiskt en fiende tre 
skador (undantaget asbestar, drakar, eld- och 
vattenelementarer). Eldklotet kan användas 
i närstrid eller på av stånd. Vid automatiskt 
misslyckat exploderar eldklotet på magikern 
själv.

Finna
Kan användas för att hitta något som gömts 
med hjälp av Dölja, eller för att hitta saker 
som är gömda på vanligt sätt. Man måste 
dock veta exakt vad man söker.

Flyga
Med den här förtroll ningen kan din spelfigur 
flyga ge nom att lyftas av vin den. Det fungerar 
till ett valfritt mål och går dubbelt så fort som 
att resa på land. Vid automatiskt misslyckat 
driver magikern lika långt åt fel håll som hen 
ämnade resa åt rätt håll.

Fördriva
Fördriver spöken och onda andar utan strid. 
Vid automatiskt misslyckat dras alla spöken 
och onda andar till platsen under det kom-
mande dygnet.

Förhäxa
Denna förtrollning gör att den som blir utsatt 
får en nivå högre tärningskast till dess att 
förtrollningen bryts. Vid automatiskt misslyck-
at drabbar förtrollningen antingen spelfiguren 
själv eller en vän.

Förstena
Förstenar en fiende vid ett 
tillfälle. Försteningen kan 
endast upphävas med Bry-
ta förtrollning. Vid auto-
matiskt misslyckat drabbar 
förstena magikern själv.

Förtrolla ting
Förtrollar en rustning så att 
den ger en extra rustningspoäng, 
ett vapen så det ger ett extra liv i 
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skada eller ett föremål så att det ger tur (slå två 
tärningar, välj den som visar bäst). Föremålet 
är förtrollat tills det förstörs. Vid automatiskt 
misslyckat blir effekten negativ istället.

Förvandla
Din spelfigur kan förvandla sig eller någon 
annan till ett valfritt djur. Förvandla upphör då 
spelfiguren själv vill det. Vid automatiskt miss-
lyckat fastnar den förtrollade i djurhamnen.

Glömska
Glömska gör att en bifigur glömmer något 
som spelfiguren väljer. Till exempel att en 
vakt inte minns att spelfiguren smitit förbi. 
Vid automatiskt misslyckat drabbas magikern 
av minnesförlust under 1T10 timmar.

Göra helt
Lagar ett trasigt föremål. Vid automatiskt 
misslyckat förintas föremålet helt.

Hela
Läker alla skador på en person. Vid automa-
tiskt misslyckat läker personen alla skador, 
men magikern drabbas av dessa istället.

Helande sång [bardmagi]
Sång som läker en skada per minut 
på alla som hör den. Vid automa-
tiskt misslyckat tar magikern en 
skada per person som helas.

Jordelementar
Ett väsen av jord strider för 
den som kastar denna förtroll-
ning (Rörelse 4, Rustning 5, Liv 
5). En jordelementar besegrar 
automatiskt en eldelementar. 
Vid automatiskt misslyckat an-
faller elementaren magikern.

Liten

Spelfiguren kan med denna för trollning göra 
sig liten som en mus. Fungerar så länge du vill 
det. Spelfiguren gör halv skada som liten. Vid 
automatiskt misslyckat förblir spelfiguren liten 
under 1T10 dygn.

Ljus
Upphäver effekten av förtrollningen Mörker, 
eller förvandlar natten till dag för en kort 
stund (1T10 mi nuter). 

Lugnande sång [bardmagi]
Sång som får den som hör den att glöm-
ma alla aggressiva tankar och bli lugn och 
harmonisk. Vid automatiskt misslyckat blir 
effekten den motsatta.
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Läsa tankar

Din spelfigur kan läsa en persons tankar 
med denna förtrollning. Effekten varar 1T10 
minuter. Vid automatiskt misslyckat hör 
alla inom 5 meter från magikern alla dennes 
tankar under 1T10 minuter i spelet.

Luftelementar
Ett väsen gjort av luft strider för den som 
kastar denna förtrollning i en strid (Rörelse 
8, Rustning 0, Liv 3). Luftelementaren kan 
också förflytta en eller flera spelfigurer mel-
lan olika platser på kartan. Vid automatiskt 
misslyckat anfaller elementaren magikern.

Mörker
Gör att allt ljus försvinner och det blir alldeles 
becksvart. Endast de med en Specialförmå-
ga som gör att de kan se i mörker får göra 
Handlingar som vanligt. Övriga slår två 
tärningar och väljer då den som visar sämst. 
Vid automatiskt misslyckat drabbas magikern 
av blindhet i 1T10 timmar.

Mörkersyn

Med denna förtrollning kan din spel figur 
se utmärkt i mörker under en hel natt. Vid 
automatiskt misslyckat håller effekten i sig 
under 1T10 dygn, under vilka magikern inte 
kan se om dagen.

Osynlig
Den som kastar den här för troll ningen kan 
göra sig osynlig en gång per saga. Så länge 
personen är osynlig, behöver inget kast göras 
för att smyga eller gömma sig. Osynlig fung-
erar inte mot drakar eller magiska varelser! 
Vid automatiskt misslyckat kan magikern inte 
göra sig synlig förrän om 1T10 timmar.

Portal
En magisk portal som kan föra spelfigurerna 
till vilken plats som helst enligt följande tabell:

Avstånd Svårighetsgrad

1 mil Mycket lätt
5 mil Lätt

10 mil Normalt
50 mil Svårt

100 mil Heroiskt
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Att öppna portaler är så pass utmattande att 
Svårighetsgraden stiger med ett steg för varje 
gång utöver den första som magikern öppnar 
en portal samma dygn. När Svårighetsgraden 
överstiger Heroiskt, orkar magikern helt 
enkelt inte försöka mer.

Vid automatiskt misslyckat fastnar magi-
kern och alla i sällskapet på en plats mellan 
världarna. Magikern kan inte försöka öppna 
portalen igen förrän nästa dygn.

Sanning
Förhindrar en bifigur att ljuga för spelfigu-
ren. Med denna förtrollning måste bifiguren 
svara sanningsenligt på alla frågor spelfiguren 
ställer. Vid automatiskt misslyckat måste 
spelfiguren själv svara sanningsenligt på alla 
frågor som ställs under 1T10 timmarna.

Skydd
Med hjälp av den här förtrollningen förlorar 
din spelfigur inget liv i nästa strid. Vid auto-
matiskt misslyckat kan spelfiguren inte skada 
någon annan under striden.

Snabbhet
Din spelfigur får göra två saker istäl let för en 
under 1T10 rundor med den här förtrollning-
en. Går att använda en gång per dygn i sagan. 
Vid automatiskt misslyckat får spelfiguren 
bara göra en Handling varannan Runda under 
de kommande 1T10 minuterna i spelet. 

Spegelportal [spegelmagi]
För att kunna använda denna förtrollning 
behöver magikern tillgång till en spegel, eller 
en speglande yta av något slag. Genom spegel-
portalen kan magikern sedan färdas till valfri 
annan spegel. Känner magikern till spegeln 
som är målet med resan, görs ett Normalt 
kast. Om magikern vet vart den vill resa, men 
inte känner till om det finns någon spegel där, 

görs ett svårt kast (slå två tärningar och välj 
den sämsta). Vid ett automatiskt misslyckat 
kast hamnar magikern fel och Sagoberättaren 
bestämmer var magikern kommer ut.

Spegelvarelse [spegelmagi]
Magikern kan öppna en portal genom en 
spegel, och hämta ut en spegelvarelse. Varel-
sen själv är en spegelbild av en varelse eller ett 
monster som magikern sett genom speglarna. 
Spegelvarelsen har ingen egen vilja, utan 
lyder spegelmagikern i allt. I princip vilket 
monster som helst kan hämtas ut genom 
denna förtrollning. Se Monster och även 
monsterbeskrivningarna i övriga supplement 
till Sagospelet Äventyr. Alla monster fungerar 
som vanligt, men har hälften av sina värden 
i Rörelse och Upptäcka, och noll i de övriga. 
Spegelvarelsernas förmågor fungerar också 
tvärtemot, det vill säga om de kan spruta eld i 
verkligheten, så kan spegelvarelsen spruta is. 
Sagoberättaren bestämmer vad som är rimligt.

Ifall spegelmagikern som manat fram spegel-
varelsen blir medvetslös blir spegelvarelsen 
stående stilla utan att göra något.

Vid automatiskt misslyckat anfaller spegelva-
relsen magikern.

Spegelseende [spegelmagi]
Genom spegelseende kan magikern genom 
sin spegel se ut genom en annan spegel, och 
se vad som försiggår. Spegelmagikern kan 
dock inte höra något från den andra sidan av 
spegeln. Ifall spegelmagiken vet vilken spegel 
denne vill se ut genom, slås bara en tärning. 
Om spegelmagikern däremot bara vet om 
platsen, men inte om det finns någon spegel 
där, slås ett svårt kast (slå två tärningar och 
välj den sämsta). Vid automatiskt misslyckat 
visar alla speglar inom en radie på en kilome-
ter istället det som magikerns spegel ser.
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Spegelfängelse [spegelmagi]

Spegelmagikern kan fängsla andra varelser 
i en spegel med denna förtrollning. Offret 
måste vara i närheten av spegeln och se 
sig själv i den för att det ska fungera. Väl 
fängslad kommer offret bara loss genom 
en spegelmagikers försyn, eller genom att 
någon krossar spegeln som offret är fängslat 
i. Den som är fängslad i spegeln kan fortfa-
rande meddela sig med den som står framför 
spegeln med hjälp av tecken och gester. Vid 
automatiskt misslyckat fängslas magikern 
själv i spegeln.

Splittra [spegelmagi]
Med denna förtrollning kan spegelmagikern 
splittra en spegel genom att knäppa med fing-
rarna. Spegeln måste vara inom synhåll för 
magikern. Detta fungerar inte tillsammans 
med Spegelseende. Splittrade speglar kan inte 
längre användas som portaler eller för spegel-
seende. Vid automatiskt misslyckat splittras 
alla speglar inom en radie på 500 meter.

Spökkropp
Din spelfigur kan gå genom väggar, ingen 
kan anfalla din spelfigur, men din spelfigur 
kan inte anfalla någon heller, inte bära eller 
ta på något. Fungerar så länge du vill det, 
eller tills spelfiguren somnar/svimmar. Vid 
automatiskt misslyckat fångas magikern i 
spökkroppen i 1T10 timmar.

Stopp
Med den här förtrollningen kan spelfiguren 
hindra en fiende från att göra något. Bifi-
guren får då ”stå över” till nästa gång. Vid 
automatiskt misslyckat får magikern stå över 
1T10 rundor.

Stor
Din spelfigur kan göra sig stor som en jätte 
och ger då dubbel skada. Fungerar tills du 

vill att spelfiguren ska bli normal igen. Vid 
automatiskt misslyckat blir spelfiguren istället 
liten under 1T10 timmar.

Stridssång [bardmagi]
Sång som ger alla som hör den och som är 
vänligt inställda mot sångaren en nivå lägre 
Svårighetsgrad vid alla stridskast så länge 
sången varar. Vid automatiskt misslyckat får 
fienderna en nivå lägre istället.

Sövande sång [bardmagi]
Sång som får alla som hör den att falla i sömn 
i 2T10 minuter. Vid automatiskt misslyckat 
somnar magikern istället.

Tur
Denna förtrollning används före en saga. Un-
der hela den efterföljande sagan drar du ifrån 
ett på tärningen. Slår du till exempel fem 
drar du bort ett och resultatet blir fyra. Detta 
gäller inte automatiska missar, som räknas på 
både nio och tio. 

Vid automatiskt misslyckat lägger du till ett 
på tärningen istället.

Vattenelementar
Ett väsen av vatten strider för den som kastar 
denna förtrollning i en strid (Rörelse 5, Rust-
ning 0, Liv 5). En vattenelementar besegrar 
automatiskt en eldelementar. Vid automatiskt 
misslyckat anfaller elementaren magikern.

Vädersång [bardmagi]
Sång som kan manipulera vädret. Utgå från 
vilket väder det är i spelvärlden. Det är däri-
från man räknar Svårighetsgraden. Att ändra 
vädret ett steg på skalan nedan räknas som 
Normalt, att ändra två steg räknas som Svårt 
och att ändra tre steg räknas som Heroiskt. 
Denna förtrollning kan bara används en gång 
per dygn.
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Orkan : Storm : Vind : Åska : Regn : Dimma : 
Uppehåll : Klart : Hetta

Vid automatiskt misslyckat ändras vädret åt fel 
håll eller blir permanent under 1T10 dygn.

Växa

Gör att ett eller flera frön omedelbart växer 
till sin fulla storlek som en växt (blomma, 
buske, träd, annan gröda). Vid automatiskt 
misslyckat vissnar alla växter inom en radie 
av fem meter från magikern.

1T100 Förtrollning

1-3 Alkemi
4-6 Andas vatten
7-9 Betvinga

10-12 Bryta förtrollning
13-15 Dölja
16-18 Eldelementar
19-21 Eldklot
22-24 Finna
25-26 Flyga
27-29 Fördriva
30-32 Förhäxa
33-35 Förstena
36-38 Förtrolla ting
39-41 Förvandla
42-44 Glömska
45-47 Göra helt
48-50 Hela

51-53 Jordelementar
54-56 Liten
57-59 Ljus
60-61 Läsa tankar
62-64 Luftelementar
65-67 Mörker

68-70 Mörkersyn
71-73 Osynlig
74-75 Portal
76-77 Sanning
78-80 Skydd
81-83 Snabbhet
84-86 Spökkropp
87-89 Stopp
90-92 Stor
93-94 Tur
95-97 Vattenelementar

98-100 Växa

1T10 Förtrollning

1-2 Helande sång
3-4 Lugnande sång

5-6 Sövande sång
7-8 Stridssång

9-10 Vädersång

1T10 Förtrollning

1-2 Spegelportal
3-4 Spegelvarelse

5-6 Spegelseende
7-8 Spegelfängelse

9-10 Splittra

Tabell för förtrollningar

Tabell för 
bardmagi

Tabell för 
spegelma gi
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Armborst

Ger två skador, och ytterligare två skador på 
rustningar.

Pris: 40 silverstycken 

Axelväska
I axelväskan kan din spelfigur för vara saker 
och föremål som är bra att ha med sig på 
äventyr.

Pris: 10 silverstycken

Bläck och penna
Bra att ha på äventyr om spel figurerna vill 
rita kartor eller göra viktiga anteckningar. 
Tillbehör som behövs är pergament. En ladd-
ning bläck räcker till en anteckningsbok.

Pris: 5 silverstycken

Bröd

Ett bröd räcker åt en person i två dagar. Tänk 
på att bröd inte håller hur länge som helst. 
Efter några dagar riskerar det att börja mögla 
och blir oätligt.

Pris: 2 kopparmynt

Bumerang
Bumerangen fungerar som ett kastvapen som 
kommer åter till kastaren efteråt, om det inte 
träffar något på vägen. Ger en skada.

Pris: 4 silverstycken

Bälte
Ett läderbälte för att hålla uppe byxorna, samt 
för att hänga vapen och viss utrustning i.

Pris: 1 silverstycke

10. Utrustning & vapen
När ni ska spela en saga vill ni säkert ha utrustning och vapen till era spelfigurer. Det går självklart 

att hitta på egen utrustning om ni tycker att något saknas. Alla föremål går att köpa i en handelsbod, 

förutom magiska ting. Varor med varierande pris är sådana som kommer i många olika kvalitéer och 

designer. De kan därför vara väldigt enkla och billiga eller ganska dyra, utsirade och dekorerade.

Armborst

Bumerang

Bröd

Bläck och 

penna

Axelväska

Bälte
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Diamantring

En värdefull och fin diamantring. Finns i flera 
olika utföranden, of tast med själva ringen i 
guld. Pri set varierar kraftigt beroende på slip-
ning, hantverk och vem som gjort ringen.

Pris: 5T10 guldkronor

Dolk
Med dolken kan din spelfigur ge ett liv i ska-
da vid strid mot fiender. Kan även användas 
som en kniv.

Pris: 8 silverstycken

Dyrkset
Med dyrkarna kan din spelfigur öppna låsta 
dörrar genom att slå två tärningar och välja 
den som visar bäst (Rörelse).

Pris: 10 silverstycken

Filt

En värmande filt kan vara bra att ha ute på 
äventyr!

Pris: 2 silverstycken

Fiskenät
Med fiskenätet ute i älven eller sjön över nat-
ten har din spelfigur garan terat fisk nästa dag.

Pris: 6 silverstycken

Fiskespö
Med fiskespöet får din spelfigur slå två tär-
ningar för att fiska och välja den som visar 
bäst.

Pris: 2 silverstycken

Dolk

Diamantring

Dyrkset

Filt

Fiskenät

Fiskespö
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Flöjt

Om din spelfigur har en flöjt be höver denne 
inte betala vid besök på värdshus (din spelfi-
gur uppträder istället).

Pris: 4 silverstycken 

Förstahjälpenpaket
Det läker en skadepoäng och räcker till fem 
användningar, men bara en gång per person 
och skada.

Pris: 25 silverstycken

Fnöske och flinta
Med hjälp av fnöske och flinta be höver din 
spelfigur inte slå tär nin garna för att göra upp 
eld.

Pris: 1 silverstycke

Glödlåda

Behåller glöd från lägerelden upp till ett dygn.

Pris: 5 silverstycken

Guldsmycke
Ett värdefullt och fint guldsmycke.

Pris: 2T10 guldkronor

Hacka
Hackan är bra att ha för att klättra i berg, eller 
leta efter guld och metaller. 

Pris: 6 silverstycken

Hammare
Med hammaren kan spelfigurerna snickra 
och spika.

Pris: 5 silverstycken

Flöjt

Förstahjälpenpaket

Fnöske och flinta

Guldsmycke

Hacka

Glödlåda

Hammare
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Handfängsel

Med handfängsel är det svårt att ta sig loss. 
Den fängslade måste ha någon Special-
förmåga som tillåter den att göra sig fri.

Pris: 5 silverstycken

Handskar
Med handskarna slipper spelfigu rerna frysa 
om händerna.

Pris: 2 silverstycken

Harnesk
Ett harnesk ger din spelfigur två rust-
ningspoäng. När de två poängen är slut, är 
harnesket trasigt.

Pris: 30 silverstycken

Harpa

Ifall din spelfigur har en harpa be  höver denne 
inte betala för uppe hälle på slott och i borgar 
(din spel figur upp träder istället).

Pris: 50 silverstycken

Hatt
En värmande hatt att ha på sig.

Pris: 2-20 silverstycken

Helande örter
Läker ett liv per behandling. Kan max ges en 
gång per dygn i spelet.

Pris: 30 silverstycken

Handfängsel

Handske

Harnesk

Harpa

Hatt

Helande örter
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Hillebard

En spjutyxa. Ger två liv i skada.

Pris: 15 silverstycken

Hink
Oftast tillverkad i trä. För att bära vatten och 
annat.

Pris: 3 silverstycken

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

Pris: 25 silverstycken

Hosor
Praktiska byxben i läder eller tyg.

Pris: 5 kopparmynt -5 silverstycken

Kappa

En värmande kappa kan vara oum bärlig ute 
på resande fot.

Pris: 5-50 silverstycken

Karta
Slå två tärningar och välj den som visar bäst 
för att hitta den rätta vägen.

Pris: 20+5T10 silverstycken

Kista
För tung att bära med sig, men bra att förvara 
saker i.

Pris: 40 silverstycken

Hillebard

Hink

Olika typer av hjälmar

Hosor

Kappa

Karta

Kista
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Kittel

En stor järngryta att laga mat i.

Pris: 15 silverstycken

Klubba
Klubban ger två liv i skada.

Pris: 1 silverstycke

Klänning
En fin klänning att ha på fest eller till vardags.

Pris: 3-30 silverstycken

Kniv
Kniv som kan användas för rakning, att rensa 
fisk och mycket mer.

Pris: 4 silverstycken

Lans

Med lansen får din spelfigur en nivå lägre 
Svårighetsgrad vid strid mot drakar. Ger två 
skador. Det krävs att man sitter till häst för 
att använda lansen i strid.

Pris: 10 silverstycken

Luta
Om din spelfigur har en luta be höver denne 
inte betala vid besök på värdshus (din spelfi-
gur uppträder istället).

Pris: 40 silverstycken

Lykta
Med lyktans hjälp kan din spelfigur se i mör-
ker.

Pris: 5 silverstycken

Kittel

Klubba

Lans

Kniv

Klänning

Lykta

Luta



84

Sagospelet Äventyr

Magisk bok

Den magiska boken gör att magikern får en 
nivå lägre Svårighetsgrad vid förtrollningar.

Pris: Kan inte köpas

Magisk dryck
Trolldrycken läker upp till fem liv. Om din 
spelfigur vill läka färre liv med drycken går 
det att spara kvar varande läkning till en an-
nan gång. Kom ihåg att anteckna hur många 
liv som finns kvar i flaskan.

Pris: Kan inte köpas

Magisk mantel
Med den magiska manteln lyckas din spelfi-
gur alltid gömma sig och behöver aldrig slå 
ett tärningskast för detta.

Pris: Kan inte köpas

Magisk ring

En ring av magiskt guld gör att din spelfigur 
kan bli osynlig. Du be höver då inte slå tär-
ningen för att gömma dig eller smyga.

Pris: Kan inte köpas

Magisk sköld
En magisk sköld ger din spelfigur två extra 
rustningspoäng, fungerar även mot magiska 
vapen. Skölden helar sig själv efter varje strid.

Pris: Kan inte köpas

Magiska stövlar
Med magiska stövlar kan din spel figur smyga 
ljudlöst och förflytta sig dubbelt så långt som 
normalt under ett dygn. 

Pris: Kan inte köpas

Magisk bok

Magiska drycker

Magisk mantel

Magiska stövlar

Magisk sköld

Magisk ring
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Magiska stövlar

Magiskt svärd

Det magiska svärdet gör att din spelfigur får 
slå Lätta kast vid varje strid. Dessutom funge-
rar inte rustningar mot det magiska svärdet.

Pris: Kan inte köpas

Magiskt vaxljus
Det magiska vaxljuset skrämmer automatiskt 
bort spöken och onda andar.

Pris: Kan inte köpas

Magisk väska
Med den magiska väskan kan din spelfigur 
bära hur mycket som helst utan att det syns 
eller blir tungt.

Pris: Kan inte köpas

Mantel

En fin och funktionell mantel som skyddar 
mot väder och vind.

Pris: 4-40 silverstycken

Mjöd
Läskande mjöd, som serveras på värdshus.

Pris: 2 kopparmynt

Måltid på värdshus
En god måltid, som serveras på värdshus.

Pris: 5 kopparmynt

Nyckel till alla lås
Med denna nyckel kan din spelfigur öppna 
låsta dörrar utan att slå med tärningarna.

Pris: Kan inte köpas

Magiskt svärd

Magiskt ljus

Magiskt mantel

Nyckeln till alla lås

Mjöd

Magisk väska

Måltid på värdshus
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Parfym

Väldoftande parfym.

Pris: 15 silverstycken- 5 guldkronor

Pilbåge och koger
Pil bågen ger två skador samt två extra på 
rustningar. Ger en nivå lägre Svårighetsgrad 
vid jakt.

Pris: 12 silverstycken

Proviant, 1 dag
Proviant för en dags resande.

Pris: 1 silverstycke

Rep

Med repet kan din spelfigur klättra med en 
nivå lägre Svårighetsgrad.

Pris: 15 silverstycken

Ringbrynja
En ringbrynja som ger tre rustningspoäng.

Pris: 100 silverstycken

Ryggsäck
Ryggsäck som är bra att ha med på äventyr. 
Hjälper spelfiguren att bära sina saker.

Pris: 15 silverstycken

Saft
Välsmakande bärsaft.

Pris: 1 kopparmynt

Parfym

Pilbåge och koger

Rep

Ryggsäck

Saft

Ringbrynja

Proviant, en dag
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Saft

Schackspel

Ett fint schackspel med tillhörande pjäser och 
en ask att förvara det i.

Pris: 30 silverstycken - 3 guldkronor

Sejdel
En dryckesbägare. 

Pris: 2-20 silverstycken

Silversmycke
Ett fint och värdefullt silversmycke.

Pris: 7T10 silverstycken

Sköld
En sköld ger din spelfigur en extra tärning för 
att parera en attack.

Pris: 10 silverstycken

Sovsäck

Med en värmande sovsäck så slip per spelfigu-
ren frysa kalla nätter ute på även tyrande.

Pris: 8 silverstycken

Spade
Bra att ha för att gräva.

Pris: 4 silverstycken 

Spjut
Spjutet ger spelfiguren en nivå lägre Svårig-
hetsgrad strid mot björnar och andra vilda 
djur. Spjutet ger två liv i skada.

Pris: 15 silverstycken

Schackspel

Sejdel

Silversmycke

Sköldar

Sovsäck

Spade

Spjut



88

Sagospelet Äventyr

Svärd

Svärdet ger två skador.

Pris: 50 silverstycken

Synål och tråd
Bra att ha för att laga trasiga kläder eller sy nya.

Pris: 1 silverstycke

Såg
Med sågen kan spelfigurerna fälla träd och 
kapa brädor.

Pris: 6 silverstycken

Säck
En säck i grovt tyg för att förvara saker, mat 
eller annat som behövs.

Pris: 8 kopparmynt

Särk

Klädesplagg.

Pris: 2-20 silverstycken

Torkat kött
Hållbart och gott. Enkelt att ha med sig vid 
äventyrande. En dagsranson för en person.

Pris: 1 silverstycke 

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

Pris: Kan ej köpas

Svärd

Synål och tråd

Såg

Säck

Särk

Torkat kött

Trollspö
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* Går rakt igenom alla rustningar, utom magiska.

Vapen Skada Rustningar Pris

Armborst +2 +2 40 silverstycken
Bumerang +1 — 4 silverstycken
Dolk +1 — 8 silverstycken
Hillebard +2 — 15 silverstycken
Klubba +2 — 1 silverstycken
Kniv +1 — 4 silverstycken
Lans +2 — 10 silverstycken
Magiskt svärd +2 *
Pilbåge +2 +1 12 silverstycken
Spjut +2 — 15 silverstycken
Svärd +2 — 50 silverstycken

Måltid på värdshus Pris

Bläckfisksoppa 8 kopparmynt
Fisksoppa 4 kopparmynt
Frukttallrik 8 kopparmynt
Fågel, grillad 2 silverstycken
Fårfiol med sås 4 silverstycken
Fårstuvning med bröd 7 kopparmynt
Gravad fisk med bröd 5 kopparmynt
Grillad fisk med bröd 5 kopparmynt
Halstrad fisk med rostade rotfrukter 6 kopparmynt
Inlagd fisk med bröd 3 kopparmynt
Kokt fisk med bröd 3 kopparmynt
Kokt krabba 6 kopparmynt
Köttsoppa (med fårkött) 4 kopparmynt
Matbröd, 1 portion 2 kopparmynt
Rostade rotfrukter med salt 4 kopparmynt
Rotsaksröra 3 kopparmynt
Rökt fisk 6 kopparmynt
Rökt fårkött 1 silverstycke
Saltad fisk med bröd 5 kopparmynt
Svampstuvning 3 kopparmynt
Torkat kött med bröd 6 kopparmynt
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11. Sagoberättaren

Sagoberättaren är den som skapar sagan tillsammans med spelarna. Skillnaden är att spelarna tar 

rollen av varsin hjälte, medan sagoberättaren sätter upp målet, beskriver miljöerna, hittar på fiender 

och händelser och leder spelarna genom alltihop.

Läs igenom reglerna noga innan du ska vara 
Sagoberättare första gången. Ta hjälp av nå-
gon vuxen om du inte förstår. Om du är vux-
en och inte förstår, fråga på vår Facebooksida 
så får du hjälp. Du behöver inte kunna allt 
utantill. Ni kan faktiskt hoppa över alla regler 
ni inte vill ha. Det viktiga är att ni har roligt.

Om ni spelar en färdig saga, läs igenom den 
ordentligt. Gör gärna lite anteckningar och 
kopiera upp kartor eller andra saker som ska 
delas ut under spelets gång. Om det finns pys-
selförberedelser som ska göras (läs mer nedan 
under pyssel) så kan det vara en idé att göra 
dem några dagar i förväg. Då blir det ännu 
mer spännande i väntan på själva spelet.

Se till att alla har penna och papper, och att 
det finns minst en tiosidig tärning. Alla spe-
lare bör ha ett formulär med information om 
den spelfigur de spelar i sagan.

Så leder du 

I ett sagospel — rollspel med sagoelement 
— skapar Sagoberättaren tillsammans med 
spelarna en berättelse. Berättelsen i Sago-
spelet Äventyr utspelas i Masona, en unik 
fantasivärld som skapats speciellt för spelet. 
Sagoberättaren kan hjälpa spelarna med för-
ståelsen för världen om de inte haft möjlighet 
att läsa in sig innan spelet.

Du som sagoberättare är både berättarrösten 
och alla personer som spelarna möter. Du 

är också miljön de befinner sig i och måste 
beskriva vad de ser och upplever med sina 
sinnen. Bestäm var sagan ska börja och vad 
spelfigurerna gör när sagan börjar. Läs gärna 
exemplet i kapitel 1 för att få inspiration.

Låt spelarna ta plats. Hjälp till att fördela så 
att alla får en chans att uttrycka sig. Blir det 
rörigt så gå laget runt och låt varje spelare 
beskriva vad de gör. Sedan avgör du som 
Sagoberättare vad som händer och om ni 
måste slå tärning för något. Det är viktigt att 
du försöker hålla balansen så att alla får en 
chans att komma till tals och att ingen sitter 
och känner att de inte får ta plats.

Det är också helt okej att vara med och välja 
att ha en tillbakadragen roll. Det kan räcka 
för den som är lite yngre eller bara ny på 
sagospelande att inte spela den mest fram-
trädande personen i berättelsen. Tvinga inte 
någon utan låt det komma i den takt som 
känns lagom. Uppmuntra och ge möjlighet, 
men pressa inte. Sagospel ska vara roligt.

Gestaltning
Det finns en rad olika teatertekniker och knep 
att ta till för att göra berättelsen mer levan-
de när spelarna möter andra personer (eller 
monster). Du kan jobba med din röst. Viska 
när någon berättar hemligheter, använd dia-
lekt för att gestalta personer från olika platser, 
ryt till när en vakt stoppar spelfigurerna och 
så vidare. Använd också gärna kroppen. Kryp 
ihop när du spelar en gammal kutryggig man 
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men sitt rak i ryggen och titta i fjärran när du 
representerar den stolta vaktkaptenen. 

Miljö
Du bör också vara noga med att beskriva 
platser, men lämna lite detaljer till spelarna 
själva att fantisera om. Använd gärna flera 
sinnen, det är ett bra sätt att få saker att kän-
nas verkliga. Hur luktar det i hamnen? Hur 
låter det i grottans djup nära gruvan? Hur 
känns det när det forsar iskallt regn på spelfi-
gurerna? Gör inte beskrivningarna för långa. 
En översikt och något eller några speciellt 
utmärkande drag fungerar bra. 

Tempo
En annan viktig sak är att hålla lagom tempo. 
Driv inte på så hårt i din iver att komma 
vidare i sagan att spelarna inte hinner njuta 
av och uppleva specifika händelser. Försök 
balansera det så att det inte heller hinner bli 
för långtråkigt. Märker du att spelarna börjar 
tappa fokus eller göra annat än att fokusera 
på sagan är det antingen dags för en liten 
saftpaus eller för dig att byta tempo så att det 
händer något. Kasta in ett oväntat monster 
eller bryt för lite fysiskt spel (se nedan). 

Om spelarna i spelet delar upp gruppen och 
går på olika håll behöver du också försöka 
byta mellan grupperna lagom ofta så att det 
inte blir för långa väntetider. Du kan anting-
en skicka ut gruppen som inte är aktiv i ett 
annat rum så de inte vet vad som händer med 
de andra. Det kan vara spännande men tar 
mer tid och väntetiden blir lite tråkigare för 
de som inte är aktiva. Alternativt låter du alla 
vara kvar vid bordet för att lyssna. Det tar 
bort lite av spänningen att veta, men är sam-
tidigt lite smidigare när du ska växla mellan 
grupperna. Välj det som passar bäst.

Regler i spelet

Det är okej att hoppa över regler ni inte gil-
lar. Det är okej att inte spela med alla valbara 
tillägg, och det är okej att helt bryta mot 
reglerna, så länge det passar er grupp. Om det 
skulle bli helt fel med en regel medan ni spe-
lar, avbryt inte spelet. Ändra till nästa gång. 
Annars kan känslan av att ni är i en pågående 
berättelse brytas. 

Vad spelarna vet
Ibland vet spelarna saker som deras spelfigu-
rer inte vet, till exempel om de råkat se något 
på en karta eller de suttit kvar när gruppen 
delat på sig som ovan. Det blir Sagoberätta-
rens ansvar att bestämma vad som gäller och 
om kunskapen ska få användas i spelet. Med 
äldre spelare är det lättare att be dem bortse 
från saker som deras spelfigurer egentligen 
inte vet, men med yngre kanske du får vara 
lite mer tillåtande. Med äldre spelare kan 
det ge upphov till roliga sidoberättelser om 
spelarna är duktiga på att inte låtsas om saker 
som de vet men som spelfigurerna inte har en 
aning om.

Nej, det kan väl inte spela någon roll om vi 

går ut i varulvsskogen under fullmånen. Vad 

skulle kunna gå fel?

Hantera strider
Om ni har strider i era sagor är det då det bru-
kar det bli som mest rörigt för sagoberättaren. 
Gör en turordning och skriv ner alla på en 
lista så du kan bocka av vem som hunnit agera 
och inte. Glöm inte fienderna. Berätta för alla 
hur det ser ut, vem som står var. Här är det 
väldigt bra att antingen använda kartor eller 
att bygga upp miljön (se tips nedan under pys-
sel). Var bara metodisk och var inte rädd för 
att slå upp något i reglerna om du behöver.
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Fredliga lösningar

Strid är läskigt, särskilt för de yngre. Strid 
bör inte heller vara den enda möjliga utvägen 
ur ett problem för spelarna. Det bör alltid 
vara möjligt att luras, vara diplomatisk, muta 
eller ta sig förbi monstret på annat sätt. Ofta 
kan barn vara väldigt kreativa i detta – upp-
muntra olika sätt att lösa problem och bejaka 
fyndiga lösningar.

Bättre sagoberättare

Att vara duktig på att leda sagospel är en 
konst som man lär sig med tiden. Om man 
kan skapa en bra stämning glömmer man 
bort tid och rum och skapar illusionen av 
att man är där, mitt i sagan. Det är samma 
mekanismer som kommer av att läsa en bra 
bok eller se en riktigt bra film. Ju mer verkligt 
du kan få sagospelet att kännas, desto mer 
spännande blir sagan. 

Många förutsättningar skapar tillsammans 
ett bra spel. Sagovärlden där sagan utspelar 
sig är fast, de andra är rörliga. Du som är 
Sagoberättare är berättarröst, regissör och 
kuliss för sagan. Spelarna är både de som 
upplever berättelsen, och de huvudpersoner 
som agerar i den. Detta gör sagospel (rollspel) 
unikt jämfört med böcker och film. Slutligen 
är reglerna och tärningskasten stöd i proces-
sen för att skapa struktur och slump i lagom 

balans så att det blir spännande men utan att 
bli kaotiskt.

Tre råd sammanfattar olika aspekter som en 
Sagoberättare kan behöva tänka på:

1) Bra förberedelser underlättar. Läs ige-
nom och planera lite grann innan ni kör 
igång.

2) Bejaka. Lyssna av dina spelare och 
spela med dem, inte mot dem. Du ska inte 
”vinna” över spelarna och du är inte deras 
motståndare. Det är ditt uppdrag att göra 
sagan tillräckligt spännande. 

3) Våga improvisera och anpassa dig om 
spelarna inte alls gör som du har tänkt dig. 
Tvinga dem inte att göra andra val utan 
försök antingen försiktigt leda dem tillbaka 
till det du tänkt – eller var modig och följ 
deras idé och se vart den leder. 

Vill de inte lämna tillbaka den magiska 
men onda ringen? Låt dem få mardrömmar 
och den som bär ringen kanske börjar göra 
konstiga saker. Vill de inte döda draken som 
terroriserar landskapet? De kanske inte måste 
utan blir vänner med den istället och hjälper 
den hitta annan föda än böndernas kossor. 

Din första saga

I slutet av regelboken finns det en färdig saga 
som du kan använda. På Äventyrs hemsida 
finns också gratis sagor att ladda hem, men 
du kan även göra egna. Använd fantasin, 
eller utgå från en känd saga, serie eller film. 
Fundera på var i spelvärlden en sådan saga 
skulle passa in. 

”Jättespindeln är nog bara hungrig, jag ger 

honom ett äpple så blir han nog glad” 

”Draken morrar säkert bara på oss för att den 

har hål i tänderna. Jag kan hela personer så 

jag provar att hela draken så den blir snäll.” 

Sagospelet har många kreativa hjältar. 
Dessa är citat från spel på mässor och 
konvent.
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Stängda och öppna agendor

För yngre spelare (5-9 år) passar ofta sagor 
med stängd agenda bäst. Med det menas 
en saga som har ett tydligt mål och en klart 
utstakad väg till målet, ett spår från A till B 
till C och sedan i mål. Det är lättare att leda 
sådana sagor eftersom det mesta är givet på 
förhand och möjligheterna till avstickare är 
lite begränsade. Varje ledtråd leder vidare till 
ett tydligt nytt mål. Efterhand som du blir mer 
bekväm, och om spelarna är mogna för det, 
kan du brodera ut mer och mer från spåret.

I sagor med öppen agenda, (från 9 år och upp-
åt), krävs mer av dig som Sagoberättare. Du 
följer fortfarande tipsen nedan för att skapa 
sagan, men du har istället en öppen möjlighet 
att besöka vissa platser i valfri ordning, eller 
leta efter olika ledtrådar på vilket sätt du vill. 
Det ger spelarna valfrihet och en större känsla 
av att man som spelare själv kan och behöver 
fatta beslut för att klara av sagan. Samtidigt 
måste du vara beredd att gripa in om spelarna 
inte kommer vidare och föra dem framåt, och 
ibland kan du behöva samla ihop trådarna 
upp så att sagan förs framåt eftersom det ändå 
finns ett tydligt mål för själva sagan. 

De flesta sagor innehåller både öppna och 
stängda delar. 

Mål
Det första blir att fundera ut vad som är själva 
målet med sagan. Vad behöver spelfigurer-
na göra för att lyckas. Sätt ett tydligt mål att 
arbeta mot:

Sagan om den magiska ringen: 
Förstöra en magisk ring.

Sagan om draken: Besegra draken.

Sagan om prinsen: Rädda prinsen.

När du som är sagoberättare har tänkt ut 
målet med sagan, kan du fundera över en 
förklaring. Varför måste den magiska ringen 
förstöras? Varför måste draken besegras? 
Varför måste prinsen räddas? 

Sagan om den magiska ringen: 
Ringen ger ägaren stor makt men den som 
bär ringen blir ondskefull. 

Sagan om draken: Draken har länge 
terroriserat byborna och tvingat dem att ge 
den sin boskap för att den inte ska äta upp 
byborna istället.

Sagan om prinsen: Prinsen har bli-
vit sjuk och behöver ett botemedel.

Motstånd
Nu har du ett mål. Men det finns en motkraft 
som står i vägen för att lyckas. Det kan vara 
en fiende, men också en händelse som en 
kraftig storm, eller en sjukdom.

Sagan om den magiska ringen: 
En ond häxmästare som ägde ringen från 
början har en armé av skelettkrigare.

Sagan om draken: Enkelt – draken 
är motståndet.

Sagan om prinsen: Sjukdomen är 
motståndet.

Om du hittar på helt egna fiender, skriv ner 
vad de heter och vad de har för egenskaper 
och förmågor så du minns när ni sagospelar.

Vägen dit
Vilka platser ska finnas med i sagan? Här är det 
bra om du ritar en karta över alla platser och 
hur de ligger i förhållande till varandra. Du kan 
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också fundera över vilka möten spelfigurerna 
skulle kunna råka på vid de olika platserna.

Sagan om den magiska 
ringen: Den lilla byn där resan bör-
jar, farliga skogen, hemska träsket och 
så till sist den stora vulkanen. 

Sagan om draken: Byn och 
berget där draken bor.

Sagan om prinsen: Slottet där prin-
sen bor, gamla skogen, floden och öknen 
(platser där spelfigurerna får leta efter 
ingredienser till botemedlet).

Det är inte heller dumt om du gör en 
lista med händelser och i vilken ord-
ning de inträffar så att du inte glömmer 
bort vad som ska ske. Om du behöver 
hjälp på traven med att komma på saker kan 
du använda tabellerna i slutet av det 
här kapitlet som inspiration. Vad upp-
dragen innebär får du bestämma själv, 
men fråga gärna dina spelare om de har 
något särskilt tema de vill ha i sagan.

Improvisation
Du kommer märka att oavsett om du har en 
saga med stängt eller öppet format kommer 
dina spelare ibland göra saker som du inte 
tänkt på. I det öppnare formatet med stör-
re frihet kommer det garanterat att hända 
men även i en stängd och välplanerad saga 
kommer du behöva hitta på saker. Spelarna 
kanske frågar om detaljer du inte planerat, 
eller vill veta vad bagaren som säljer bröd 
heter fastän du inte planerat det. 

Även om det bästa sättet att bli bättre på att 
improvisera är att träna så kan du förbereda 
dig på olika sätt.

Namnlistor med plats för anteckningar gör att 
du snabbt kan plocka fram ett namn om det 
behövs. Du kan göra olika listor för personer, 
platser och annat som du tror kan behövas.

Kartor över generella platser som lägerplatser 
eller stigar i skogen. Du kan skissa upp dem 
snabbt medan ni spelar eller förbereda mellan 
speltillfällena om du vill.

Händelsetabeller där du låter slumpen gripa 
in. Du skriver helt enkelt ner olika alternativ 
och sätter siffror på alternativen så du bara 
kan slå en tärning. Om du inte har någon lista 
och snabbt behöver inspiration, slå tärningen 
så att bara du ser. Ju lägre resultat, desto bätt-
re för utfallet. Ju högre, desto sämre. 
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Exempel: Spelarna har slagit läger på en 
oväntad plats och inte fortsatt till värdshuset 
som Sagoberättaren hade tänkt sig. Kommer 
natten bli lugn eller farlig? Sagoberättaren 
har ingenting förberett och slår en tiosidig 
tärning. Den visar 8. Spelarna kommer få 
problem under natten och Sagoberättaren 
bestämmer att en hungrig björn kommer att 
vandra in i lägret och försöka rota efter mat i 
spelfigurernas packning.

Belöningar
Det är bra om du ser till att det finns min-
dre belöningar, skatter, längs vägen. Du kan 
antingen bestämma själv hur stora skatter 
som ska finnas på vägen mot målet, eller låta 
spelarna slå tärning på skattetabellen och se 
vad de hittar.

I slutet av sagan finns oftast en större belö-
ning. Du kan anpassa det efter sagan. Är det 
till exempel en farlig saga med storslagen 
Handling där ett helt rike eller till och med 
hela världen ska räddas är fantastiska be-
löningar ganska bra att använda. Är det en 
mer lågmäld saga om att hitta skräddarens 
försvunna syskrin, så är det förmodligen en 
fråga om en liten belöning.

Sagan om den magiska ringen: 
Fantastisk belöning.

Sagan om draken: Stor belöning.

Sagan om prinsen: Stor belöning.

Tabeller

I slutet av detta kapitel hittar du ett antal 
tabeller där ni kan slumpa fram skurkar och 
handlingar för sagan om ni behöver lite 
starthjälp. Det finns också en mängd sagoför-

slag både i regelboken, världsböckerna och de 
supplement som finns till spelet.

Ni kan också välja fritt från tabellerna, om ni 
tycker att det passar bättre.

Sagopyssel

Sagospel är mer än bara en saga som du 
berättar. Att göra sagan levande är bra, inte 
minst för yngre spelare. Det kan vara väldigt 
effektfullt – och roligt, att använda sig av fi-
gurer och spelplansbitar när man spelar. Här 
är lite olika exempel på pyssel som man kan 
använda sig av.

Rutat papper
Detta är den allra enklaste lösningen. På det 
rutade pappret ritar du lätt upp miljöer så att 
spelarna får en uppfattning om hur det ser 
ut oavsett om det är rum i en grotta eller en 
översiktskarta över en by eller ett land. Vid 
behov går det också att markera med kryss på 
kartan för att visa var personer befinner sig.

En variant är att kopiera eller skriva ut kartor 
som du sedan klipper ut delar av, så att du 
kan presentera kartan bit för bit allt eftersom 
spelfigurerna upptäcker den. Du kan natur-
ligtvis lägga fram hela kartan på en gång, 
men på många kartor finns det markerat 
saker som endast är till för Sagoberättaren, 
till exempel hemliga gångar och rum. Det 
brukar bli en bättre upplevelse om spelarna 
inte vet hur det ser ut eller var alla rum ligger 
i förhållande till varandra. 

Byggklossar
Många barn har klossar av mer eller mindre 
kända tillverkare som man kan bygga med. 
Det går utmärkt att bygga spännande miljöer 
med klossarna och agera på spelplanen med 
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figurer till dessa. Det är dessutom lätt för bar-
nen att delta i byggandet – och väldigt roligt! 

För att byggandet inte ska bli för besvär-
ligt kan det räcka med att man till exempel 
bygger golvet och en av väggarna i byggnader 
och grottor. Man kan också bygga rum och 
korridorer i sektioner, så att man kan lägga 
ihop sektionerna efter hand som man spelar. 
Det är spännande och blir levande på ett an-
nat sätt, då spelarna inte på förhand vet hur 
kartan ser ut eller vad som finns i rummen.

Figurer & dockor
Det går även utmärkt att använda sig av 
actionfigurer, plast- eller tennfigurer och 
dockor när man spelar, för att symbolisera 
det som händer i spelet. 

Lera
För de yngsta kan lera och lerfigurer vara 
ett sätt att bygga upp enkla saker. Leran kan 
också användas på fler sätt än i själva spelet, 
för att efteråt prata om och gå igenom vad 
som hände och låta de yngsta barnen bygga 
hoppingar, drakar eller andra spännande 
monster.

Pappfigurer
På vår hemsida finns det pappfigurer att skri-
va ut i färg eller svartvitt. Dessa får du sedan 
klippa ut, vika och tejpa ihop. Pappfigurerna 
kan du sedan flytta runt på en karta som du 
som Sagoberättare ritar upp för spelarna. Du 
kan använda papper eller till och med en whi-
teboard om du har en sådan i lagom storlek.

Om du vill ha mer 3D-känsla, går det att bygga 
väggar av saker som dominobrickor eller andra 
föremål ni har hemma som kan stå ordentligt. 

Pappershus

Med vanliga chipsrör, papprullar, bakpulver-
burkar och flingpaket kommer man ganska 
långt. Allt som behövs utöver detta är en sax 
eller skalpell, tejp, klister, färg och tålamod. På 
vår hemsida har vi en liten instruktionsvideo 
för hur man kan göra egna hus till Sagospe-
let Äventyr som pyssel tillsammans med hela 
familjen. Det är dessutom ett roligt pyssel och 
ett kul sätt att förlänga sagospelandet.

Sagolek
Delar av det som händer i spelet går att leka 
fram och agera ut fysiskt. Det kan till och med 
vara en fördel för barn som har svårt att sitta 
still en längre tid och det är roligt. Det kan 
handla om att vissa delar av sagan gestaltas. 

Lek i rum och ute
Ska spelfigurerna klättra upp på ett berg? 
Varför inte klättra i soffan lite? Smyga ge-
nom ett farligt träsk? Lägg ut hinderbana på 
vardagsrumsgolvet eller fritidsgården och låt 
spelarna balansera på en snitslad bana. Eller 
klättra runt i klätterställningen för att ta sig 
genom bergen. Vandra i stora sandlådor för 
att komma genom öknen eller gå en Runda i 
skogen för att genomföra en resa genom den 
stora alvskogen. 

Utomhus är naturligtvis en fantastisk källa 
till att spela upp olika äventyr och du kan 
bygga hela sagor som baseras på den natur du 
har i din egen närmiljö. En liten bäck kan bli 
en stor forsande flod. Ett jakttorn kan bli ett 
trollkarlstorn och en sjö kan bli en ocean.

Skattjakt
Du kan också konstruera delar av sagan så 
att det ingår fysiska moment. En skattjakt 
utomhus med ledtrådar eller en karta kan 
motsvara en skattjakt i spelet. Rita en karta 
och använd objekt som kan kopplas till sagan 
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ni spelar. Nu kan du skicka ut spelarna att leta 
upp ledtrådar eller skatter och sedan fortsätta 
spelet efteråt.

Hemliga ledtrådar
Fågel-fisk-mittemellan kan användas när 
spelarna söker efter en hemlig lönndörr eller 
en ledtråd som de måste leta upp. Göm led-
tråden eller ”den hemliga spaken som öppnar 
lönndörren” någonstans och låt spelarna leta 
med din guidning. Om det är en dörr som ska 
öppnas, ställ dig vid dörren och när de hittar 
rätt öppnar du symboliskt dörren. Är det en 
ledtråd har du gömt den så att spelarna kan 
kika på den. Det här kan vara ett spännande 
sätt att lekspela på.

Smyga
Om de ska smyga sig in någonstans där 
någon bevakar kan den klassiska leken där 
man smyger sig fram och monstret (Sagobe-
rättaren) plötsligt vänder sig om efter att ha 
räknat högt till tre, och alla måste stå still för 
att inte bli upptäckta och tvingas börja om 
från början. När de når fram kan de antingen 
slå ner monstret eller smita förbi in till vart 
de nu är på väg.

Blindbock
För att simulera att ta sig igenom ett mörkt 
rum eller smyga fram på natten, varför inte 
leka blindbock? Se bara till att ingen skadar 
sig.

Inte stöta mark
En klassisk lek, som kan motsvara att undvika 
fällor på golvet, eller ett rum fyllt med ormar. 
Om någon trampar i marken utlöses fällan 
eller så biter ormarna någon.

Mat och bak
För barn som älskar att hjälpa till i köket kan 
du enkelt göra om deras favoriträtter lite och 

ge dem namn som passar i sagan. Ändra en 
eller två saker och kalla det för något annat. 
Du hittar ett par receptförslag här i regelbo-
ken, fler i världsboken och du kan också kika 
på vår hemsida för fler förslag på rätter från 
Masona.

De olika momenten ovan kan antingen bara 
vara lek för skojs skull, eller så kan du låta 
dem ersätta moment som annars skulle spe-
lats sittande vid bordet med berättande och 
tärning. Genom att fysiskt aktivera barnen 
får du större variation på spelet. 

Du kan också spela en hel session utomhus 
där spelarna får ha med sig sina figurblad så 
ni kan varva fysiska aktiviteter med platser 
där ni kan sitta ner och spela upp scener 
genom berättande. Genom att varva fysiska 
aktiviteter med stationer där sagan berättas 
får du en spännande växling mellan fysiskt 
och kreativt sagospelande.

Detta är bara några exempel på hur du kan 
integrera lek och aktiviteter i dina sagospel. 
Utgå från barnens ålder, behov och vilja och 
låt fantasin flöda fritt!

Sagospel i skola och fritidshem
Den här utgåvan av spelet har haft fritids-
hemmet i tanke. Vi kommer ta fram en guide 
på nätet som man kan skriva ut där vi mer 
ingående beskriver våra pedagogiska idéer för 
hur man kan sagospela i lärandemiljöer och 
olika åldrar. Allt givetvis kopplat till styrdo-
kumenten i skolan. Om du arbetar inom sko-
la, fritidshem och bibliotek och vill pröva på 
Sagospelet Äventyr får du gärna kontakta oss 
via vår hemsida: http://sagospeletaventyr.se
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2T10 Uppdrag

2 Rädda person (någon nödställd som behöver hjälp)
3 Medla mellan rivaliserande gäng (undvika bråk)
4 Förhindra att någon blir retad (en kompis, ett barn, någon okänd)
5 Rädda staden från undergång (naturkatastrof, brand, belägring)
6 Rädda världen från undergång (naturkatastrof, invasion)
7 Hitta botemedlet (hitta alla ingredienser till botemedlet)
8 Befria fången (fiendens borg, drakens näste, rövarna)
9 Hitta skatten (följa kartan och ledtrådarna)

10 Fånga skurkarna (tjuvar, rövare, avsatta drottningar/kungar)
11 Undersöka (exempelvis brott, lögner)
12 Hjälpa byborna (mot rövare, missväxt, svält, förhäxningar)
13 Vinna tävlingen (årlig tävling, exempelvis springa, simma, dansa)
14 Leverera bud (viktigt bud som måste fram inom bestämd tid)
15 Agera livvakter (åt hertig, drottning, köpman, bonde)
16 Avslöja mysterium (vad är det för mystiskt som pågår?)
17 Utforska område (labyrint, underjorden, berg, träsk)
18 Undvika krig (mellan stammar, län, länder, arter) 
19 Förstöra magisk artefakt (ring, svärd, armband, kungakrona)
20 Rädda riket från undergång (naturkatastrof, invasion)

Tabell för uppdrag

1T10 Komplikationer

1 Oväder
2 Vilda djur
3 Oländig terräng
4 Sjukdom
5 Förhäxade
6 Naturkatastrof
7 Rövare
8 Överfall
9 Fienden är inte den som 

spelfigurerna tror
10 Slå två gånger

Tabell för komplikationer
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1T10 Slumpmässiga händelser

1 En babydrake som inte lärt sig spruta eld än blir retad av två stora människor som 
petar på den med träpinnar och skriker glåpord. Ska spelfigurerna ingripa?

2 En prinsessa ute på ritt har tappat sitt diamantdiadem. Hon såg att en vätte tog det, 
men hon har inte vågat ta tillbaka det. Om hon kommer hem utan det blir mamma 
drottningen arg. Kan spelfigurerna hjälpa henne?

3 Två vättar står vid en brunn och skriker. När spelfigurerna tittar efter har deras 
kompis fastnat i brunnen då den rasat samman (De skulle gräva den djupare). Kan 
spelfigurerna rädda deras vän?

4 En ensam vandrare ligger vid sidan av vägen med brutet ben. Vandraren har blivit 
rånad av ett rövarband. Han behöver hjälp med sitt ben, att ta sig till ett värdshus 
och gärna med att få tillbaka sina saker.

5 En bonde är ledsen för att någon stulit hans får. Det finns tydliga spår på marken 
och om spelarna vill kan de ta upp jakten.

6 En ledsen jätte strövar runt i området och slår sönder det mesta i sin väg. Jätten 
är ensam och har inga vänner. Alla är rädda och springer iväg, så jätten tröttnade 
och förstör deras hem istället. Kan spelfigurerna på något sätt hjälpa jätten och de 
drabbade?

7 Spelfigurerna hittar ingången till en underjordisk labyrint. Vågar de utforska den?
8 En prins har fastnat i ett jättespindelnät. Han sprattlar och kämpar för att komma 

loss, och den stora jättespindeln är på väg för att äta upp honom.
9 Spelfigurerna ser hur en lada står i brand. En familj försöker släcka elden. Ska spel-

figurerna hjälpa dem?
10 Slå två gånger på tabellen.

Tabell för slumpmässiga händelser

Föremål Liten skatt Stor skatt Enorm skatt Drakskatt

Kopparmynt 10T10 10T10 1T1001T10 100x1T100x1T100
Silverstycken 5T10 10T10 1T100x1T10 100x1T100x1T100
Guldkronor 1T10 3T10 1T100 10x1T100x1T100
Ädelstenar - 1T10 2T10 5T10x1T10
Smycken 1T10 2T10 3T10 5T10x1T10
Vapen 1T10/2* 1T10 2T10 3T10
Rustningar - - 1T10/2 1T10
Magiska ting - ** *** ****

* Avrunda till spelfigurernas fördel.
** Slå en tärning. Om resultatet blir udda finns där ett magiskt föremål.
*** Slå tre tärningar. Det finns ett magiskt föremål per tärning som visar ett udda resultat.
**** Slå tio tärningar. Det finns ett magiskt föremål per tärning som visar ett udda resultat.

Tabell för skatter
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2T10 Fiender

2 Häxmästare
3 Rövarband
4 Drake
5 Monster
6 Kung/drottning
7 Annat rike
8 Köpman
9 Prins/prinsessa

10 Riddare
11 Krigare
12 Demon
13 Legosoldater
14 Skelettkrigare
15 Ande
16 Naturen
17 Sjukdom
18 Hemlig sammansvärjning
19 Riddarorden
20 Gudom

1T10 Magiska ting

1 Osynlighetsring.
2 Osårbarhetsring (mot skada från 

vanliga vapen).
3 Styrkering (Slå två tär ningar för 

att slåss och lyfta, och välj den 
bästa).

4 Trolldomsring (Slå två tärningar 
för all trolldom och välj den bästa).

5 Teleporteringsring (Bära ren får 
flytta vart som helst på kar tan vid 
ett tillfälle per saga).

6 Magiskt vapen (Se kapitlet om 
utrustning).

7 Magisk mantel (Gör bäraren 
osynlig).

8 Magisk olja (Helar alla skador, 
räcker till fyra användningar).

9 Magisk kula (Genom den kan äga-
ren se fjärran platser och länder).

10 Magisk lykta som aldrig brinner 
ut.

Tabell för magiska tingTabell för fiender
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12. Belöningar & färdighetspoäng

I detta kapitel hittar ni en mängd belöningar ni kan använda när spelarna klarat av en saga. Slå på 

tabellerna eller välj fritt i egenskap av sagoberättare. Och tar belöningarna slut – hitta gärna på nya 

tabeller!

Efter att ni spelat en saga och om spelfigurer-
na klarat uppdraget kan deras spelfigurer få 
en belöning. Det finns olika sorters belöning-
ar, lite beroende på hur storslagen sagan varit 
och vem som lejde spel figurerna att utföra 
uppdraget. Ibland finns ingen uppdrags-
givare, och då kanske det blir någon annan 
form av belöning eftersom det inte finns 
någon som kan betala spel figurerna.

Det är alltid Sagoberättaren som av gör vilken 
av belöningstabellerna (små, stora, fantastis-
ka) som spel figurerna får slå på.

Får man alltid belöningar?
Det är helt upp till sagoberättaren att avgöra. 
I vissa sagor kanske spel figurerna inte har 
någon upp dragsgivare som kan ge dem en 
belöning, utan spelfigurerna kanske springer 
på äventyret istället för att det letar upp dem. 
Ibland är sagan i sig belöningen. Ibland kan-
ske uppdragsgivaren inte har något att ge.

Små belöningar
De små belöningarna används till exempel om 
spelfigurerna hjälpt värds husvärden att klara 
sig undan ett rövarband eller den fattiga bon-
den som fått sina kor stulna, samt vid andra 
tillfällen då upp dragsgivaren är fattig.

Stora belöningar
Stora belöningar används när spel figurerna 
gjort något riktigt stor slaget, som att besegra 
draken eller rädda prinsen ur den onda ma-
gikerns fånghålor, eller när deras uppdragsgi-
vare är synnerligen väl bärgad.

Fantastiska belöningar

Fantastiska belöningar används då spelfi-
gurerna varit med om ett sär skilt storslaget 
äventyr, till ex empel att rädda hela riket eller 
till och med världen från undergång.

Färdighetspoäng
Färdighetspoäng delas alltid ut till spelar-
na efter varje spelad saga om ni spelar med 
de frivilliga reglerna för färdigheter. Dessa 
poäng kan sedan användas till att bli bättre i 
färdigheterna enligt tabellen för detta i kapit-
let om färdigheter.

Hur många poäng som delas ut till varje 
spelare varierar beroende på hur det gick 
under spelandet. Sagoberättaren utgår från 
ovanstående tabell för att bestämma antalet 
färdighets poäng som varje spelare får.

Kriterium som uppfyllts Poäng

Klara sagan 1
Rädda byn 1
Rädda staden 2
Rädda riket 3
Rädda världen 4
Spelaren deltog aktivt i sagan 1
Spelaren spelade sin roll väl 1
Spelaren samarbetade väl med 
övriga spelare

1

Spelaren gjorde något utöver 
det vanliga

1
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Tabell för små belöningar

3T10 Belöning

3 En magisk dolk, vars blad glöder när fiender är i närheten.
4 Ett magiskt vattenskinn, som alltid är fyllt.
5 Festmåltid. Spelfigurerna får äta en festmåltid hos uppdragsgivaren.
6 En magisk kompass som alltid visar åt vilket håll spelfigurerna ska gå för att komma 

dit de vill.
7 En ädelsten värd 2T10 guldkronor.
8 En magisk fackla som aldrig brinner ut. Facklan kan tändas och släckas hur många 

gånger som helst.
9 Spelfigurerna blir lovade att deras uppdragsgivare står i skuld till dem och att denna 

ska göra dem en tjänst när de bäst behöver det.
10 Ett par magiska stövlar. Den som har stövlarna på sig behöver aldrig slå tärningen 

för att smyga.
11 Sång. Spelfigurerna får en sång skrivna om sig.
12 1T10 kopparmynt att dela på.
13 En harpa som aldrig kan spela falskt.
14 Spelfigurerna får välja ett av följande tre: en guldkrona, en flöjt eller ett svärd. Vad de 

inte vet är att guldkronan är magisk. De kan betala med den, men den kommer alltid 
tillbaka till deras egen ficka efter fullgjord betalning. Tänk på att de som upptäcker 
att guldkronan spelfigurerna gav dem är borta förmodligen kommer att bli sura.

15 En packåsna som kan bära spelfigurernas utrustning.
16 Tre dagars proviant.
17 Ett läderharnesk.
18 En snidad träfigur, värde 1T10 silverstycken.
19 Spelfigurerna får en plats uppkallad efter sig på något ställe som var aktuellt i sagan.
20 Spelfigurerna blir huvudpersonerna i en sång som handlar om deras hjältedåd. Sång-

en sjungs till exempel runt lägereldar, på värdshus och liknande.
21 Varsin värmande mantel i naturfärger.
22 Ett horn, som det går att blåsa i varpå en ljudstöt hörs. Kan till exempel användas för 

att påkalla uppmärksamhet eller varna för fara. Hornet är värt 1T10 silverstycken.
23 En kniv som uppdragsgivaren snidat själv. Värde 2T10 silverstycken.
24 Ett verktygsset bestående av en handdriven borr, hammare, såg, tänger och några 

hundra spikar.
25 En magisk sköld som inte kan gå sönder annat än av magiska vapen.
26 Läkande örter som räcker för att återställa totalt fem liv.
27 En spåkula som ibland visar en eller flera tänkbara framtider för den som använder 

den (måste behärska Trolldom), ibland händelser ur det förflutna. Sagoberättaren 
bestämmer vad användaren ser. Vissa gånger visar spåkulan inget alls.
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28 En skattkarta. Kartan visar vägen till en skatt, men det är en farlig väg och ingen vet 
vad skatten består av.

29 Ett pärlhalsband som är värt 1T10 silverstycken.
30 En magisk oljelampa, innehållande en ande som kan uppfylla tre önskningar åt 

ägaren. Ingen av önskningarna får på något sätt gå ut på att få fler önskningar, ingen 
önskning får gå ut på rikedom eller föremål eller att återuppväcka någon som dött. 
Anden är dock listig och trött på att vara instängd i lampan, så önskningarna får inte 
alltid det avsedda resultatet ...

2T10 Belöning

2 En pung med 3T10 silverstycken.
3 Ett skrin med 2T10 guldkronor.
4 Ett guldhalsband värt 2T10 guldkronor.
5 Ett uppslagsverk som låter ägaren slå två tärningar och välja den bästa vid kast som 

gäller historia eller geografi.
6 En häst att rida på.
7 En kärra och två oxar som dragdjur.
8 En ringbrynja som passar en av spelfigurerna.
9 En helande dryck som läker totalt tio liv. Kan användas många gånger, men sam-

manlagt läka tio liv.
10 Ett magiskt svärd som aldrig dödar fienden utan alltid gör denne medvetslös istället.
11 En stuga där spelfigurerna kan bo, eller om de hellre vill sälja den (de kan då få ca 

2T100 silverstycken för den).
12 3T10 levande får.
13 Trollstav som gör att ägaren (någon form av magiker) får slå två tärningar vid Troll-

domskast och välja den tärning som visar bäst.
14 En magisk ring som gör att bäraren blir osårbar mot allt utom magiska vapen. Nack-

delen är dock att spelfiguren inte kan göra något som skadar någon annan medan 
denne bär ringen. 

15 Ett diamanthalsband värt 5T10 guldkronor. 
16 Ett eget värdshus som spelfigurerna får driva.
17 En adelstitel. Spelfigurerna måste komma överens om vem av dem som får den.
18 En komplett riddarutrustning som passar en av spelfigurerna: häst, helrustning och 

vapen (lans, svärd och sköld).
19 En skattkista med 1T10 guldkronor, 2T10 silverstycken, 3T10 kopparmynt och 

1T10 ädelstenar.
20 En magiskt drakeldssvärd som skär genom det mesta. Svärdet ger tre liv i skada och 

går rakt igenom alla rustningar och sköldar som inte är magiska.

Tabell för stora belöningar
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1T10 Belöning

1 En tam drake som spelfigurerna kan rida på. Förflyttar sig tre gånger så snabbt som 
en häst på kartorna. 

2 En hemlig riddarorden svär spelfigurerna trohet och lovar att ställa upp en gång när 
spelfigurerna ber om hjälp. Detta kan de göra genom att blåsa i ett magiskt horn 
som de får. Riddarorden är stor och har skickliga riddare som gör sitt yttersta för 
att uppfylla löftet. Någon av riddarna kan vara på plats för att utvärdera situationen 
inom några minuter, var de än är, genom en magisk portal. Om riddaren bedömer 
sig klara av uppgiften hämtar denna inte mer hjälp, men är uppgiften övermäktig 
kallar riddaren till sig fler ordensmedlemmar.

3 En stad uppkallas efter någon av spelfigurerna. Spelfigurerna får komma överens 
om vem av dem som ska få staden uppkallad efter sig.

4 En trollformelsamling med alla förtrollningar i regelbokens av snitt om förtrollning-
ar. Kan dock endast användas av någon som behärskar trolldom.

5 Gård i ett hertigdöme. Gården har åkrar, lador och en djur besättning bestående av 
får, grisar och höns.

6 Spelfigurerna blir utnämnda att bli borgmästare i någon by eller stad som har före-
kommit i sagan.

7 Spelfigurerna får välja ett magiskt föremål var från kapitlet om utrustning i denna 
bok.

8 Skattkista fylld med 2T10 ädelstenar värda 1T100 guldkronor styck (slå en gång för 
varje ädelsten), 1T10 guldsmycken, 3T10 guldkronor, 6T10 silverstycken, 7T10 
kopparmynt, en förgylld silverdolk, en silverljusstake.

9 Hertigdöme med ett slott och tjänstefolk, samt en hygglig kassa: 2T100 guldkronor, 
7T100 silverstycken, 10T100 kopparmynt. Tänk på att kassan ska räcka till löner för 
tjänstefolk och underhåll av slottet, vägar och broar i hertigdömet.

10 Magisk dryck som ger den som dricker en klunk av den en enastående tur resten av 
dagen. Den som druckit en klunk av den får slå två tärningar och välja den som visar 
bäst på alla tärningskast de kommande 24 timmarna i spelet. Nackdelen som spelfi-
guren kommer att upptäcka, är att spelfiguren de 24 timmar efter dryckens tur slutat 
verka drabbas av otur i 24 timmar och får då slå två tärningar på alla tärningskast 
och välja den som visar sämst. Ifall spelfiguren motverkar detta genom att dricka 
mer trolldryck skjuts oturseffekten upp och blir lika lång som den tursamma perio-
den varit när verkan sedan upphör.

Tabell för fantastiska belöningar
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13. Vänner & fiender

Björn Baneman

Asion den Gamle

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

Björn Baneman är en skurk som 
inte skyr några medel för att få sin 
vilja fram. Han härjar tillsammans 
med sitt rövarband på Masonas 
landsbygd där han ständigt gäckar 
lagens långa arm.

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

Hos Asion den gamle kan din spel
figur hela sina skador om du har 
mynt att betala med.
Asion är sur och vresig av sig och 
vill helst bli lämnad ifred. Han bor i 
en stuga utanför Drottningborg.

Ni kan lätt hitta på egna vänner och fiender 
till era sagor. På hemsidan finns Figurblad 
för dessa som ni kan använda som stöd om ni 
inte vill skriva på ett blankt papper. Bilder på 
olika personer som går att använda kommer 
också att komma upp på hemsidan.

Det kommer också en mängd ta beller där 
ni kan slumpa fram saker som namn, kön, 
sysselsättning, art och om personen är en vän 
eller fiende, var personen bor och vad de har 
för funktion i sagan.

Lycka till!

Cara Stormkråka

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

Cara har vigt sitt liv åt att kartlägga 
de olika dimensionerna bortom vår 
verklighet. Hon är drömvandrare 
och har även vistats i Skuggvärlden. 
Hon är mycket kunnig om demoner 
och övernaturligheter.
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Emelie Sköldklyvare

Drottning Paunella

Dag Sköldhugge

Cidrik Köpman

Rörelse:  3
Kunskap:  6
Trolldom:  1
Upptäcka:  3
Liv:  2
Rustning:  1

Emelie är en soldat som pensi onerat 
sig. En gång var hon den förra 
drottningens närmsta vakt. Hon har 
mycket upp lysningar om saker och 
ting som spelfigurerna kan undra 
över inför en saga.

Rörelse: 4
Kunskap:  8
Trolldom:  3
Upptäcka:  2
Liv:  3
Rustning:  0

Drottningen är rättrådig och rätt
vis, och omtyckt av sitt folk. Hon 
bor i slottet i Drottningborg.
Paunella kan skicka ut spelfigurerna 
på uppdrag i riket, om hon anser att 
de kan anförtros det.

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

Dag är ett hyrsvärd som följer med 
på dina äventyr om du har silver att 
betala honom med. Han säljer sina 
tjänster för 10+1T10 silver per dygn.
Han ses oftast på något värdshus i 
hamnkvarteren i Drottningborg.

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

Cidrik Köpman kan sälja dig ut
rust ning. Han har en handels bod 
i Drottningborg, och driver också 
ett av de största handelshusen där. 
Han säljer inga vapen eller magiska 
föremål.
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Galf Halvman

Fasa, bergsdrake

Erik Den Förskräcklige

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

Galf är en kortväxt, tjurig gammal 
gubbe som ofta sitter och hänger på 
ett värdshus. Han är den man ska 
fråga om saker som händer i staden, 
då han gillar att lyssna på skvallret 
som förs på värdshusen.

Rörelse: 8
Kunskap: 7
Trolldom: 6
Upptäcka: 8
Liv:  9
Rustning: 5

Specialförmågor

Drakeld: förstör omedelbart alla 
rustningar (de ger alltså inget 
skydd), undantaget magiska sköldar 
som inte kan förstöras av drakeld.
Vaksam: Det går inte att smyga sig 
på en drake. Drakens hörsel, syn 
och luktsinne är för skarpt så hon 
hör minsta lilla andetag och känner 
minsta doft.

Fasa är en fruktansvärd drake som 
bor i en grotta i Spetsbergen. I grot-
tan har Fasa en stor skatt på flera 
tusen guld kronor och juveler.

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

Erik den förskräcklige är en ond 
trollkarl som vill bli envåldshärska-
re över Masona. Han har en armé 
av skelettkrigare som lyder honom 
blint.
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Ina av Morgonstjärna

Hanna Bergskvinna

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

Ina är en prinsessa som avsade sig 
alla anspråk på tronen då hennes 
föräldrar försvann. Hon drar nu 
land och rike runt tillsammans med 
sin vän draken på jakt efter mamma 
drottningen och pappa kungen.

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

Hanna är en krigare som bor i 
Spetsbergen. Hon är snäll och kan 
visa vandrare en säker väg om hon 
får betalt, 10 silver. Hanna är i 
hemlighet anställd av drottningen 
att hålla Fasa under uppsikt.

Isadora Järnhand

Rörelse: 7
Kunskap:  4
Trolldom:  2
Upptäcka:  5
Liv:  4
Rustning:  4

Isadora är en hjältemodig även
tyrare som vandrar runt omkring i 
landet. Isadora har varit medlem i 
en framstående riddarorden, men 
uteslöts då hon är väldigt dålig på 
att lyda order.

Jana Långfinger

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

Om något försvinner är det stor 
chans att Jana vet var det finns. 
Hon är nämligen tjuvgillets ledare 
och kan hittas framförallt i Drott-
ningborgs skum raskkvarter. Hon är 
dessutom en tjuv av mästarrang.
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Rörelse:  5
Kunskap: 1
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv:  3
Rustning: 1

Kumpel

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

Kumpel är en hopping som kommit 
ifrån sin stam. Hen vandrar om-
kring på Alea Masona på jakt efter 
sina vänner, men har inte kunnat 
hitta dem. Kumpel har dock börjat 
finna sig tillrätta i sin situation.

Malicias orchkrigare

Malicia Magiker

Orchkrigarna är lojala mot Ma licia 
som lovat dem att få tillbaka några 
underjordiska riken som dvär g
arna erövrat från orcherna för mer 
än hundra år sedan, om de följer 
henne.

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

Malicia är en häxa som har en stor 
armé av orcher att befalla över. Hon 
smider planer på att ta över Masona 
och själv bli drottning. Malicia an-
ser att människorna förstör ön, och 
vill därför ta makten från dem.

Joran Smed

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

Smeden kan tillverka ett svärd eller 
annat vapen åt din spelfigur om 
man ger honom 25 silver. Han kan 
också laga trasiga rustningar och 
sköldar, och sälja andra föremål han 
smitt i sin smedja.
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Rörelse: 3
Kunskap: 1
Trolldom: 1
Upptäcka: 1
Liv:  1
Rustning: 1

Skelettkrigare är odöda varelser, 
väckta till ett liv som krigare av 
ondskefulla troll karlar för att slåss 
för dem. Levande skelett är ganska 
lätt lurade, så är de inte några bra 
vakter.

Rörelse:  6
Kunskap:  5
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv:  3
Rustning: 2

Rosa Bonde är sheriff i Drottning-
borg. Hon vill ha lag och ordning!
Till henne kan man gå om man be-
höver hjälp. Hon kan också be spel-
figurerna utföra uppdrag, eller ställa 
dem inför rätta om de begått brott.

Skelettkrigare

Rosa Bonde

Olaf Värd

Miikorin Marjasdotter

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

Olaf har ett värdshus i Drottning-
borg där man får äta ett mål mat för 
5 silver eller kan hyra ett rum över 
natten för 10 silver. Olaf hör och ser 
mycket, och kan mot en viss betal-
ning lämna ifrån sig upplysningar.

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

Miikorin är en utbygdsjägare som 
känner markerna väl. Han livnär sig 
på att sälja kött och pälsar från de 
bytesdjur han fäller. Han är vänlig 
och lugn av sig, och bor i skog och 
mark där han trivs bäst. 
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Rörelse: 3
Kunskap: 2
Trolldom: 1
Upptäcka: 5
Liv: 1
Rustning: 1

Vättekrigarna håller vakt i bergen 
och plundrar ofta förbipasserande. 
Ibland tar de resenärer till fånga och 
för dem till sin kung, Väs.

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

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

Rörelse: 3
Kunskap: 6
Trolldom: 2
Upptäcka: 5
Liv:  7
Rustning: 2

Vindslage är en utstött pegas. Hon 
har berättat om orsaken till de brott 
hon begått utan att bli trodd. Därför 
är hon sorgsen. Hon är dock lojal 
mot Skvättra. Hon gör vad som helst 
för sin vän. 

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

Skvättra sköter om ett magiskt 
timglas. Tar silversanden i timgla-
set slut går världen under. Skvättra 
stjäl därför silver från rika på öarna 
för att kunna fylla på timglaset med 
jämna mellanrum.

Vättekrigare

Väs Vättekung

Vindslage

Skvättra
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14. Monster & varelser

Besättare

Besättare är andar som intar döda objekt och 
får dem att till synes leva. Det kan vara vilka 
döda ting som helst, stolar, bord, vapen eller 
hela fartyg. I form av ett dött ting kan sedan 
besättarna agera fysiskt med världen, på ett 
sätt som de i sin andeform inte skulle kunna. 
Det finns lika många agendor för besättarna 
som det finns besättare, somliga tycks onda 
medan andra enbart verkar ha goda avsikter. 
Det finns de som hävdar att så stora objekt 
som borgar blivit besatta, men det avfärdas 
som alltför otroligt. 

Som en regel kan man säga att ju större objekt 
en besättare intagit, desto mäktigare är anden 
bakom, då det ”kostar på” att besätta objekt ju 
större de är. Det hindrar dock inte mäktiga 
besättare att ta även små föremål i besittning.

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

Specialförmågor
Besätta: Har förmågan att ta ett fysiskt ob-
jekt i besittning och använda det som kropp. 
De behöver inte slå något tärningsslag, men 
det tar ett dygn per 100 kilo objekt att besätta 
något.

Vittra: Besättare består av magisk ener-
gi, som bryter ned objektet de besätter. Ju 
starkare besättare, desto fortare bryts objektet 
ned (det handlar ändå om år). Besättaren dör 
inte när objektet vittrar sönder. De måste 
däremot besätta ett nytt objekt innan de kan 
interagera med världen igen.

Sagoförslag
Kapten Kenas jakt: Kapten Kena har 
i nästan hela sitt liv varit på jakt efter en viss 
besättare, som bet av henne benet en gång 
för länge sedan. Hon är helt upptagen av att 
söka hämnd. Besättaren har flera gånger bytt 
föremål, men hon ger inte upp. Det visar sig 
att hon under sin jakt besegrat ett tjugotal 
helt oskyldiga besättare. En dag får så spel-
figurerna ett märkligt uppdrag, av en ännu 
märkligare uppdragsgivare: Ett levande hus 
ber spelfigurerna om hjälp. Kena befinner 
sig på jakt i staden. Huset är nämligen den 
besättare som Kena letar efter, och det hävdar 
dessutom att det är oskyldigt ...

Visste du att...?
Den största besättare som levat var G’Krk 
som besatte en hel ö i den masonska övärlden. 
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Lyktgubbe
Lyktgubbar är märkliga varelser, som kom-
mer från någon av öarna långt väster om 
Masona. Lyktgubbarna är levande lyktor med 
armar och ben, och de lockar sina offer till 
sig i mörkret. När offret är nära nog öppnar 
lyktgubben en lucka in till ljuskällan i dess 
inre, varpå de slukar sitt offers livskraft. 
Lykt gubbar ger inget ljud ifrån sig, utan är 
helt tysta, även när de rör sig. 

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

Specialförmågor
Sluka: Kan sluka fantasi och glädje i sin 
närhet (upp till ett avstånd av fem meter). Off-
ret blir då ett tomt skal utan egen vilja. För att 
lyckas måste Lyktgubben vinna ett Trolldoms-
kast mot offret. Människorna kallar tillståndet 
offret hamnar i för Intighetens sjukdom.

Sagoförslag

Lyktgubbarnas ö: Spelfigurerna är 
på väg till en av de västra öarna inom den 
masonska övärlden, då fartyget de reser med 
kommer vilse i den värsta dimma de någon-
sin upplevt. Ur dimman uppenbarar sig en 
ö. Besättningen vill undersöka ön, som de 
inte kan hitta på några sjökort. I de mörka 
skogarna på ön flämtar märkliga ljussken till. 
Det är lyktgubbar, som finns överallt på ön. 
Spelfigurerna får en mödosam resa över ön 
för att hålla sig undan, men träffar en särskild 
lyktgubbe som inte är som de andra. Lykt-
gubben vill hjälpa spelfigurerna, om de i sin 
tur hjälper lyktgubben från ön. Men kan man 
verkligen lita på en lyktgubbe?

Visste du att...?
Lyktgubbarna blir större ju fler offer den 
bestulit fantasin och glädjen ifrån. Det sägs 
finnas rena jättar till lyktgubbar på de västli-
gaste öarna före fyrarna vid Andante.

Mara

En mara är en förrymd mardröm som samlar 
kraft och blir starkare ju fler den kan livnära 
sig på. Maran är en magisk varelse som tar 
sig in i folks drömmar om nätterna, och ju 
räddare offret blir, desto starkare blir maran. 
Maror kan även äta varandra, och blir då 
både starkare och mäktigare i motsvarande 
grad.

Maran har ingen fast form och de kan endast 
mötas av drömvandrare eller andra som kan 
bege sig in i drömvärldarna, som är den enda 
plats på vilken de kan besegras.

Rörelse: 0 Kunskap: 6
Trolldom: 6 Upptäcka: 5
Liv:  3 Rustning: 0
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Specialförmågor

Drömstrid: Maran kan bara strida (och 
bli attackerad) i drömvärlden eftersom den 
inte har någon kropp och inte finns i den 
verkliga världen. Då använder den Trolldom.

Drömvandring: Kan vandra mellan 
drömmar och behöver bara klara ett Lätt 
Trolldomskast för att ta sig in i någon annans 
drömmar.

Sömngång: Genom att vinna ett svårt 
Trolldomskast mot offret kan maran använda 
offrets kropp som sin egen när offret sover. 
Det blir som om offret sover, när hen vaknar 
minns hen ingenting av vad maran gjort 
under natten.

Sagoförslag
Paunellas problem: Drottning Pau-
nella plågas av svåra mardrömmar och vaknar 
urlakad varje morgon. Det sägs också att hon 
går i sömnen och gör de mest underliga saker 
då. Själv minns hon inget av det inträffade. 
En magiker vid Universitetet för magi anlitar 

spelfigurerna att resa in i Paunellas drömmar 
för att besegra maran som magikern tror 
besätter drottningens drömmar. Men i dröm-
världen är inget så enkelt som man trott!

Visste du att...?
Det sägs att när en mara blir stark nog kan 
den anta fysisk form. De flesta som känner 
till maror avfärdar det som en myt, men det 
finns ett fåtal som vittnar om motsatsen.

Spegling

Speglingar är formlösa varelser som använ-
der sig av andras rädslor för att utmana dem. 
Speglingarna har förmågan att imitera alla 
egenskaper hos den de möter, och när detta 
sker tar de även en skuggliknande form, som 
en spegelbild av den de imiterar. Speglingen 
använder då alla egenskaper och förmågor 
hos offret, som däremot måste övervinna sig 
själv för att besegra speglingen.

Speglingar håller ofta till på platser där det 
hänt något hemskt. Ingen vet vad de är eller 
var de kommer ifrån, eller ens om de är 
medvetna varelser eller en underlig naturens 
nyck. Somliga magiker har kunnat fördri-
va speglingar, men det är mycket farligt då 
magikern först måste besegra sig själv, innan 
hen kan försöka jaga bort speglingen.

Rörelse: * Kunskap: *
Trolldom: * Upptäcka: *
Liv:  * Rustning: *

Specialförmågor
Spegla: Speglingen tar formen av en person 
på platsen där den befinner sig och får alla 
egenskaper, värden, Specialförmågor, liv, rust-
ning och utrustning som den som blir speglad.
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Sagoförslag
Fasas dilemma: Draken Fasa behöver 
hjälp! En spegling har tagit hennes grotta i 
besittning och även hennes skatt. Hon har 
ingenstans att sova nu, och utan drakskatt 
måste hon plundra riket på mer skatter för att 
fylla en annan grotta. Om inte spelfigurerna 
hjälper henne, vill säga. De kanske kan tänka 
sig att hitta ett sätt att besegra hennes speg-
ling, innan hon känner sig tvingad att sätta 
igång med sitt plundrande?

Solkatt

Solkatterna är lekfulla små varelser som trivs 
bäst varma sommardagar. Särskilt förtjusta är 
de i att dansa vid saker som glänser i solen, för 
de tycker att det är vackert. De är magiska och 
pratar genom telepati. Solkatterna trivs också 
bra att umgås med älvor och irrbloss.

Då solkatterna är magiska varelser finns det 
de som lever på att fånga och utnyttja solkat-
ternas magiska krafter. I fångenskap tenderar 
solkatterna dock att snabbt förlora sin lyster, 
de blir gråa och slocknar till sist helt, så jakten 
på nya solkatter tar aldrig slut.

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

Specialförmågor
Helande kraft: Läker ett liv per dygn 
på alla varelser som vistas inom fem meter 
från en solkatt under större delen av dagen.

Magisk energi: Alla som vistas inom 
fem meter från en solkatt får en nivå lägre 
Svårighetsgrad på Trolldomskast.

Sagoförslag
Solkatter i skymningen: En grupp 
demoner är på jakt efter solkatterna i Nord-
anskog. Den fruktade skurken Sirana har 
skickat ut demonerna för att samla ihop 
solkatterna och transportera dem till henne. 
Dels är hon ute efter deras magiska energi, 
dels efter deras helande krafter. Demonerna 
har fångat en mängd solkatter redan. Solkat-
ten Emse-Emse kommer undan och stöter 
ihop med spelfigurerna som befinner sig på 
resa i skogen. Emse-Emse ber dem om hjälp. 
Hinner de befria solkatterna innan demoner-
na transporterar bort dem från ön?
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Traskare

Traskare är eviga vandrare, som aldrig kan 
stanna upp ens för en liten stund. De ser ut 
som förkrympta människor, rynkiga och 
fårade, med jagade ansiktsuttryck och extra 
många ben. Även om de skulle hamna i en 
situation som de inte kan ta sig ur, kommer 
deras ben att fortsätta röra sig som om de 
fortsätter gå. Om man frågar en traskare vart 
den är på väg kan den inte svara. Överlag 
när man pratar med en traskare, får man till 
större delen bara gutturalt tjatter tillbaka.

En teori bland en del lärda är att traskarna 
letar efter något, men detta har inte kunnat 
styrkas.

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

Specialförmågor
Snabbfot: Flyttar sig dubbelt så snabbt 
som sitt värde i Rörelse vid vanlig förflytt-

ning. Stå-aldrig-still: Benen på tras-
karen rör sig oavbrutet. Den kan inte stå still.

Sagoförslag
Hela vägen hem: En rastlös traskare har 
kommit till Drottningborg och vandrar oav-
brutet omkring i hamnen. Drottning Paunella 
vill ta reda på vart traskaren ämnar bege sig. 
Hon hyr in spelfigurerna att ta reda på det. 
De i sin tur får tillgång till ett litet fartyg, som 
ska ta dem i traskarens riktning. De styr helt 
enkelt åt det håll traskaren verkar gå. Farty-
get passerar farliga vatten och får kämpa svårt 
både mot stormar och havsodjur. Efter en 
lång och svår tid till sjöss, då de alltjämt seglat 
söderut når de till sist en märklig ö. Traska-
ren blir alldeles till sig, och hoppar till och 
med överbord för att snabbare komma fram. 
Det går inte att segla ända fram till ön med 
spelfigurernas skepp, så de måste sätta sig i 
en roddbåt och ro. Väl på ön leder traskaren 
dem in i ett gammalt, förfallet tempel där en 
mängd faror och hemligheter väntar dem, 
men också en stor ljuskälla i templets innersta 
rum, som uppslukar traskaren. Innan traska-
ren försvinner i ljusskenet, vänder den sig om 
och säger ett nöjt ”tack”.

Visste du att...?
Traskare förekommer i hela Masona. Ofta 
rapporteras de vandra mot väster. Ingen vet 
varifrån de kommer, eller vart de är på väg, 
men vid Universitetet för magi i Drottning-
borg är teorin att de på något vis är sprungna 
ur Fantasins källa bortanför Andante, och på 
något vis har spritts ut över världen. Nu letar 
de efter vägen tillbaka till Fantasins källa, 
men kan inte finna den.

En av magikerna, Jurrhan Dumnak, går så 
långt som till att påstå att traskarna på något 
vis förvridits av Slukhålets förintande krafter.
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15. Paradox resa

Introduktion

Då det här troligtvis är din första saga, ska 
vi ta det metodiskt. Du kommer att få hjälp 
längs vägen. När det är en text som ska läsas 
högt för spelarna, är det markerat genom att 
texten står i en färgad ruta, så här:

Läs det som står i de gula rutorna högt.

Ibland behöver det göras tärningskast. När 
detta är fallet, finns det alltid angivet på rätt 
ställe i texten. Det kan se ut så här när det 
inte står utskrivet i den löpande texten:

(Svårt Rörelsekast)

Exemplet ovan innebär att den eller de som 
försöker ska lyckas med att slå två tärningar 
och jämföra den sämsta mot sitt värde i Rö-
relse för att klara det.

Ibland kan det vara en ren bedömningsfråga 
för Sagoberättaren hur något går. Också detta 
har vi angett på de ställen där vi tror att det är 
behjälpligt.

Bakgrund

Allena Barah av Ingenting har fått i uppdrag 
av drottning Paunella att ge sig av på en 
resa världen runt, för att skriva en encyklo-
pedi om världens länder och kulturer. Hon 
ska resa med det levande fartyget Paradox, 
tillsammans med en besättning bestående av 
särskilt utvalda och pålitliga sjöfarare, vakter 
och tjänstefolk.

Resan är ett stort företag, och dessutom 
beräknas den ta fruktansvärt lång tid. Tack 
vare skeppet Paradox kommer Allena Barah 
av Ingenting, med ödets försyn, att komma 
tillbaka till Drottningborg månaden efter att 
hon avrest, trots att hon då varit på resande 
fot i flera årtionden. Fartyget Paradox har 
nämligen magiska egenskaper.

Alla vill dock inte att Paradox ska lämna ham-
nen i Drottningborg. Det finns ett hemligt 
sällskap som motsätter sig magi och magiska 
styggelser. De kallar sig Naturalisterna, och 
de planerar utföra ett attentat mot fartyget 
under tiden det ligger i hamnen och väntar. 
Paradox är medveten om detta, efter att ha 
råkat höra några av attentatsmakarna sam-
råda i hamnen. Så när spelfigurerna befinner 
sig i hamnen för att beskåda det underverk 
som är Paradox, hör de en märklig röst...

Sagan börjar

Ni har tagit er ned till hamnen denna ljum-
ma försommarkväll, för att beskåda det 
levande skeppet Paradox. Ni har aldrig sett 
ett levande skepp förr — för vem har det — 
och är något klentrogna då ni går nedför 
den stenbelagda, och så här dags för en 
gångs skull rätt öde hamnen för att slutli-
gen stanna invid dockan där Paradox ligger 
för att repareras. Ni visste inte riktigt vad 
ni skulle vänta er, men där ligger en sliten 
och trött gammal skorv som inget ser ut 
för världen. Till och med galjonsfiguren 
saknas, och det verkar dessutom inte vara 
något levande med skeppet överhuvud-
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taget. Besviket vänder ni er om för att gå, 
då ni hör en mullrande plågsam suck från 
fartyget. Klentroget stirrar ni mot skeppet, 
som tycks vrida sig i plågor där det hänger. 
Ett par stora ögon öppnar sig på var sin 
sida av fören.

”Ni ska veta att det värker, det smärtar i 
spanten och stramar i kölsvinet. Hå hå ja ja, 
’ett skepp kan inte vara reumatiskt’ säger 
Allena, men vad vet hon om saken? Noll 
och intet. Det finns mycket mellan Andan-
te och Kobanek som hon inte har någon 
aning om, jo jo. Nå, seså, vad stirrar ni på? 
har ni aldrig sett en reumatisk karack förr?”

Ni stammar att det har ni inte. Förnöjt 
skrockar Paradox så hela skrovet gungar.

”Nej, jag tänkte nog det jag. Skepp som mig 
finns det inte många av. Faktiskt bara ett i 
hela världen, och det skeppet är jag! Men 
nu när vi ändå står här och vädrar mun kan 
jag ta upp ett något brydsamt problem som 
uppkommit på sistone. Det är nämligen så, 
mina små landkrabbor, att jag utan att alls 
tjuvlyssna råkade få höra ett samtal mellan 
två konspiratörer, som med eld ämnade 
förvandla detta vackra skepp till stoft och 
aska. Sudband och bottenstockar! Det säger 
jag då, sådana eländiga planer de smider! 
Och jag, som sitter fast här, jag kan alls inte 
freda mig mot sådana lömskheter, eller un-
dersöka dem. Hamnarbetarna var inte lagda 
åt att undersöka saken närmre när jag tog 
upp det med dem, de brutna balkvägarna! 
Kan mina landkrabbor vänligen göra mig 
den tjänsten, så Allena Barahs resa blir av? 
Det kan bli min sista, jag är gammal och 
trött och hela skrovet värker. Men jag ska 
gå ut med stil och elegans, och vad bättre 
då än att företa sig en resa som kommer att 
bli omnämnd i tusen år och mer?”

Om spelfigurerna säger att de kan hjälpa 
Paradox, kan skeppet berätta följande (Para-
dox pratar med en mörk och mullrande röst, 
liksom lite knackig och knakande, så försök 
förställa rösten):

Det var två män. Den ene var fet och kort, 
liksom korpulent på ett lite krökt vis, den 
andre lång och smal som en av fjällbjör-
karna i norr, och han hade ett träben som 
klapprade mot gatan då han gick. En av 
framtänderna var ersatt av en guldtand som 
glimmade i skenet av facklorna. Åtminsto-
ne den ena bodde på något värdshus som 
hette något med ... jag tror det var Skämd 
eller Skämda någonting, men jag är gammal 
och hör inte alltid så bra. Kanske har jag 
lite havssalt i hörselgångarna? Nå hur som 
helst, männen pratade om en organisation 
som kämpar mot magi och magiska ting. 
De hävdade att det var onaturligt. Och då 
menade de mig. I deras värld får bara stock 
och sten finnas, och inget som de inte kan 
förstå! Små var de och små ska de förbli. Nå 
nå. Det är allt jag vet. Och snälla ni, skynda 
er. Att stilla sitta fast här som en fisk på 
land är inte kul när man vet att pyromaner 
smyger i skuggorna! Mitt skrov och borden 
är gamla och torra och brinner säkert allde-
les för lätt. Å mitt gamla, slitna skeppshjär-
tas vägnar, rädda mig så jag får en chans att 
skriva in mig i historieböckerna! 

Var ska man leta?
Spelfigurerna fick några ledtrådar av Paradox. 
Genom att klara ett lätt Kunskapskast känner 
de till värdshuset Skämda frön. Annars kan 
de fråga sig fram i hamnen, antingen efter 
värdshuset eller efter någon av de båda män-
nen de fick beskrivna för sig. Det innebär att 
du som Sagoberättare kommer att få impro-
visera lite; de kommer att träffa på personer 
som inte finns beskrivna i den här sagan, och 
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de kommer att passera platser som till delar 
finns beskrivna i kapitlet om Alea Masona (se 
under rubriken Drottningborg). Försök ge 
dem en levande bild av staden genom att sätta 
egna ord på vad de ser och upplever. Det kan 
också hända att spelarna vill låta sina spel-
figurer undersöka något som inte beskrivs 
i vare sig den här sagan eller i kapitlet om 
Drottningborg. I sådana fall får du hitta på 
vad som händer och vem de träffar. Det är en 
av Sagoberättarens uppgifter.

Spelarna kanske bestämmer sig för att hålla 
Paradox under uppsikt. Det kan de såklart 
göra, men poängtera att det är en månad kvar 
innan Paradox seglar iväg med Allena Barah 
av Ingenting, så det blir en lång tid att sitta 
vakt. De vet ju inte när attentaten ska ske.
Bättre är om de försöker hitta konspiratörer-
na och lösa fallet den vägen, men tvinga dem 
inte till något. Spelarna bestämmer själva 
över sina spelfigurer och bygger på så vis 
berättelsen tillsammans med dig.

Om de frågar runt efter de båda männen, 
känner de flesta inte till dem. Några vet vilka 
männen är, och säger att man gör bäst i att 
hålla sig borta från dem. Något fåtal råkar 
veta att den ena mannen kallas Aparto, och är 
känd som en buse med ett digert brottsregis-
ter. Aparto är stammis på värdshuset Skämda 
frön, men det är inte en plats som spelfigu-
rerna rekommenderas att besöka. ”Ett värre 
ställe för skurkar och banditer står inte att 
finna på hela Masona.”

Skämda frön

Värdshuset Skämda frön ligger i skum-
raskkvarteren på gatan ovanför hamnen, 
en plats som stadsvakten sällan besöker. 
Ni har endast sällan befunnit er i de här 

kvarteren i staden, lika illa till mods varje 
gång. Vinglande sjömän blänger snett på er 
och knuffas då de tycker att ni är i vägen. 
Ingången till Skämda frön ligger i en gränd 
som stinker av exkrementer och matres-
ter. Ni ser råttor som ilar av och an över 
kullerstenarna, i ett hörn ligger en man och 
snarkar ljudligt. Ovanför porten hänger en 
skylt lite snett, där står: ”Skämda frön — för 
brända fingrar”. Inifrån värdshuset hör 
ni skränanden, skrik och skrålande sång. 
När ni öppnar dörren vänds en del blickar 
mot er, och någon skrattar och pekar mot 
ingången där ni står. Ni ser ut över lokalen. 
Där finns åtta runda bord, vid vilka det 
sitter ett fyrtiotal människor och någon en-
staka dvärg. Genom ett skynke som hänger 
längs den inre väggen kommer en mager 
och tanig man bärandes på en bricka där 
det står några välfyllda bägare. Mannen bär 
brickan med den ena handen och stryker 
bort sitt svarta, långa hår ur ansiktet. Han 
serverar bägarna vid ett bord mitt i loka-
len och vänder sig sedan mot er. ”Det är 
stängt”, säger han och fortsätter med orden: 
”välkomna tillbaka en annan dag.”

Värdshusvärden heter Nyx Kavel och har 
tidigare rest runt som bard i Masonas övärld, 
men när han tappade lusten för kompone-
randet av sånger öppnade han istället en krog 
som kom att utvecklas till ett värdshus. Nyx 
är en man i femtioårsåldern. Vid hans sida 
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finns Villi Ruusu. Hon härstammar från den 
nordliga kontinenten och har länge funnits 
vid Nyx sida. Det är hon som sköter räken-
skaperna och håller i pengarna. Nyx är en 
slarver som inte sköter ekonomin. Han vill 
inte ha spelfigurerna där, för ”de ser inte ut 
att kunna betala för sig.”

Nyx håller inte med Naturalisterna i sak, men 
många av deras framträdande medlemmar är 
goda kunder på värdshuset, så han stöter sig 
ogärna med dem. Genom övertalning 
(Svårt Upptäckakast), kan de få ur 
honom att Aparto bor på värdshuset.

Villi är inte lika lojal då hon anser att Aparto 
ställer till med för mycket oreda, så det räcker 
att klara ett lätt Upptäckakast för att 
övertala henne att säga något. Det gäller i så 
fall att spelfigurerna vänder sig direkt till hen-
ne, hon kommer inte att säga något om hon 
inte blir tilltalad. Hon sitter ensam vid ett bord 
och torkar glas när spelfigurerna frågar Nyx. 
Aparto befinner sig inte i värdshuset för tillfäl-
let, men han kommer oftast för att sova där.

Nyx Kavel

Rörelse: 4 Kunskap: 5
Trolldom: 2 Upptäcka: 5
Liv:  4 Rustning: 0
Villi Ruusu
Rörelse: 5 Kunskap: 5
Trolldom: 3 Upptäcka: 3
Liv:  4 Rustning: 0

Not till Sagoberättaren: Här kan du vara 
snäll och låta spelfigurerna komma på egna 
lösningar. Man kan tänka sig att Nyx går att 
muta, eller att spelfigurerna dröjer kvar tills 
de får syn på någon som passar in i beskriv-
ningen de fick av Paradox. Det går att både 
sagospela mut- eller övertalningsförsök 

(Upptäckakast), eller använda egenskaper 
(eller färdigheter om ni spelar med de frivilli-
ga reglerna) och låta tärningarna avgöra hur 
det går. Båda sätten att spela på är rätt.

Apartos kista
Om de får informationen om att en av män-
nen heter Aparto och bor på värdshuset, kan 
de även få veta vilken sal han sover i. Det 

Till vänster: Skämda frön, bot-
tenvåning.

Ovan: Skämda frön, övervåning
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finns två salar på övervåningen. I den ena sa-
len finns tio bäddar och i den andra elva, och 
under varje bädd finns en kista med lås. I kis-
tan kan den som hyr sovplats på värdshuset 
förvara sin privata egendom. Om spelfigurer-
na skulle försöka dyrka upp låset på Apartos 
kista, krävs ett svårt Rörelsekast för att 
få upp låset. Dagtid är det oftast tomt i sovsa-
len, men kvällar och nätter sover där nästan 
alltid någon. I kistan kan spelfigurerna hitta 
följande föremål:

• En bok med titeln: ”Magins faror och dess 
brott mot de naturliga lagarna. En studie av 
Rodor Psikonoratin.” Det är en mycket tjock 
bok, välläst och vältummad med understryk-
ningar i texten och en mängd diagram och 
tabeller. (Ett Normalt Kunskapskast ger 
följande information: Rodor Psikonoratin 
har rykte om sig att vara konspiratoriskt 
lagd, det han är mest känd för är att hävda att 
drottning Paunella ersatts av en dubbelgång-
are från Skuggvärlden, men han har även 
bråkat om vattentillförseln i staden som han 
hävdar förgiftas av stadens styrande för att de 
lättare ska kunna styra befolkningen och har 
på senare tid alltmer intresserat sig för den 
magiföraktande rörelsen som vaknat till liv 
på Masona. Och om de klarar ett svårt 
Kunskapskast: Han kan numera ses som nå-
gon slags ledare för Naturalisterna).

• En lapp med några namn på: Band-Anna 
Fingerflink, Li Falk, Oort Molnsikte och 
Ögard Halvhande. (Ett lätt Kunskaps kast: 
Oort Molnsikte är en av drottning Pau nellas 
rådgivare. Ett Normalt Kun skaps kast: 
Ögard Halvhande är en notorisk bråkmakare 
som flera gånger varit i klammeri med rättvi-
san. Svårt Kunskapskast: Band-Anna 
Fingerflink är en småtjuv som ofta syns vid 
torgen där hon arresterats några gånger för att 

ha hittat värdeföremål i andras fickor, och Li 
Falk är en respekterad bibliotekarie).

• En penningpung (innehållande fjorton Sil-
verstycken och ett guld), en dolk, tuggtobak, 
en filt och en stadskarta över Drottningborg.

Apartos förehavanden

Ifall spelfigurerna inte bryter sig in i Apartos 
kista, kan de avvakta på värdshuset tills han 
dyker upp, och sedan försöka förfölja ho-
nom och se vart han går (ett Normalt 
Upptäckakast), eller om de är mer rättframma 
och konfronterar honom direkt. Aparto vill 
i så fall inte berätta något om det planerade 
attentatet. Han spelar oskyldig och låtsas inte 
ens känna till något om någon levande båt. 
Därefter gör han sitt bästa för att fly när han 
tror att de inte ser, för att varsko sina kum-
paner och flytta fram tidpunkten för dådet till 
nästa kväll.

Ifall spelfigurerna förföljer honom efter att 
ha konfronterat honom (ett svårt Upp-
täckakast) kommer han att i tur och ordning 
(ifall han inte upptäcker att han är förföljd) 
besöka följande ställen:

1. Det stora torget nedanför slottet. Där träf-
far han en kvinna i lång mantel och huva. De 
står och konfererar ett tag, innan kvinnan går 
tillbaka in i slottet och Aparto skyndar vidare. 
Kvinnan är Oort Molnsikte och arbetar som 
en av drottning Paunellas rådgivare. Hon är 
i maskopi med Naturalisterna, men har inte 
kunnat påverka drottningen än. Om spelfigu-
rerna konfronterar dem kommer de att låtsas 
att de är ett par och att de bara pratar om sin 
kärlek. Spelfigurerna kan dock känna igen 
Oort om de tidigare klarade tärningskastet 
för att känna till vem hon är.
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2. Ett hus i Fattigkvarteren i de norra delarna 
av Drottningborg. Inuti huset träffar han 
Rodor Psikonoratin, för att överlägga kring 
attentatet mot Paradox och hur de ska skrida 
till verket. Ifall spelfigurerna konfronterar 
dem där, kommer Rodor att befalla sina hant-
langare (Band-Anna Fingerflink, Li Falk och 
Ögard Halvhande) att i första hand försöka 
fånga spelfigurerna och låsa in dem, och i 
andra hand att skrida till verket med skepp-
sattacken genast.

Om allt går lugnt till och Aparto inte upp-
täcker förföljarna, återvänder han till Skämda 
frön för att sova för natten.

Om Aparto avslöjar förföljarna
Om Aparto inser att han är förföljd, kom-
mer han inte att besöka dessa ställen. Han 
kommer istället att välja att promenera runt i 
staden innan han återvänder till Skämda frön 
för att sedan försöka smita ut fönstervägen 
med sina tillhörigheter, för att därefter skyn-
da till Rodor Psikonoratin.

Aparto
Rörelse: 5 Kunskap: 5
Trolldom: 1 Upptäcka: 5
Liv:  4 Rustning: 2
Utrustning på sig: Svärd, penningpung.

Gömstället

Rodor Psikonoratin håller till i ett gammalt 
ruckel i Fattigkvarteren, allt för att undvika 
onödig uppmärksamhet. Inuti är huset desto 
pråligare, då Rodor gillar lyx och överflöd.

Ifall Aparto upptäckte att han var förföljd har 
spelfigurerna inte koll på var Rodor håller till. 
De kan dock hitta till huset genom att fråga 
sig fram i staden. Inte många vet var han hål-
ler hus, men om de är envisa nog och frågar 

runt, kan de få ledtrådar till gömstället. Dock 
kan det medföra att Rodor får kännedom om 
att någon letar efter honom, vilket kan göra 
att han lämnar sitt gömställe eller beslutar sig 
för att sätta planerna i verket i förtid.

Vid en konfrontation kommer Rodor inte att 
avslöja några planer (krävs heroiskt 
Upptäckakast för att få något ur honom), och 
hellre än att åka dit själv offrar han villigt 
vem som helst, bara han själv får gå fri. 

Han är karismatisk och hans anhängare följer 
honom lydigt. Rodor är helt övertygad om 
magins farlighet och kommer inte att ge sig 
frivilligt. Han väljer dock att hellre fly än illa 
fäkta, men hans sektmedlemmar kommer att 
kämpa för sin sak. De drar sig för att skada 
någon, men har inget emot att sabotera och 
förstöra materiell egendom.

Rodor vägrar att prata med spelfigurerna om 
de hittar honom. Han låter sig hellre fängslas 
än berättar om sina planer. Han låter också 
spelfigurerna veta att de aldrig kommer att 
kunna förhindra att Paradox bränns upp.

Rodor Psikonoratin
Rörelse: 3 Kunskap: 5
Trolldom: 5 Upptäcka: 3
Liv:  4 Rustning: 0
Utrustning på sig: Dolk, penningpung.

Rodor är i själva verket begåvad när det hand-
lar om magi, men han vill inte låtsas om det 
och är rädd för den sidan hos sig själv. Därför 
är han en så stark motståndare mot allt som 
har med trolldom att göra. Ifall spelfigurerna 
upptäcker den sidan hos honom, kan det gå 
att resonera med honom. De kan till exempel 
försöka tala honom tillrätta (Heroiskt 
Upp täckakast) för att få honom att inte vara 
så rädd för sådant han inte riktigt förstår.
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Oort, rådgivaren

Oort Molnsikte är rådgivare hos drottning-
en. Oort blev kontaktad av Rodor och sedan 
till sist övertygad om att Naturalisterna hade 
rätt. Hon har sedan dess försökt övertala 
drottningen att stifta lagar som ska begränsa 
användandet av magi, men utan att vinna 
drottningens gehör. Oort känner till planerna 
att bränna Paradox, och även om hon ogillar 
att ta till sådana metoder, anser hon att det är 
ett måste. Oort är lättare att få information ur 

(Lätt Upptäckaslag). Hon vill till varje 
pris hålla sig från fängelset. Hon kan avslö-
ja att de planerat att bränna Paradox dagen 
före avresan, då en stor ceremoni ska hållas 
i hamnen. Hon misstänker dock att planerna 
kommer att ändras nu när de avslöjats.

Oort Molnsikte
Rörelse: 3 Kunskap: 6
Trolldom: 2 Upptäcka: 3
Liv:  4 Rustning: 0

Vad gör spelfigurerna?

De kan underrätta stadsvakten som om de får 
bevis placerar ut vakter vid Paradox fram till 
dess avfärd.

De kan försöka prata med drottningen. 
Drottning Paunella kommer att lyssna på 
spelfigurerna och — om de avslöjat Oort — 
ge henne ett annat arbete än som rådgivare. 
Hon kommer också att se till att Paradox sätts 
under bevakning.

De kan också ta hand om övervakningen 
själva om de vill. Paradox kan tillåta dem att 
vaka ombord. Paradox älskar sällskap och att 
berätta om allt hen varit med om. 

Ytterligare ett alternativ är att de lyckas tala 
attentatsmakarna tillrätta. För detta krävs det 

ett heroiskt Upptäckakast, eller att ni 
sagospelar det hela med att spelarna får berätta 
vad de säger och hur de agerar för att övertyga 
attentatsmakarna om att det de gör är fel.

Attentatsmakare

Mycket riktigt skrider förövarna snart till 
verket, om spelfigurerna inte har lyckats 
övertala dem att låta bli. I så fall blir det 
konfrontation. Attentatsmakarna kommer att 
i första hand försöka fly (Rörelsekast), 
och i andra hand att försöka slå sig fria 
(Rörelsekast) och går inte det ger de upp.

Attentatsmakarna, 3 st
Rörelse: 4 Kunskap: 4
Trolldom: 1 Upptäcka: 3
Liv:  4 Rustning: 1
Utrustning på sig: Elddon, fnöske, brännbar 
vätska, rep, dolkar och masker.

Paradox tacksamhet

När spelfigurerna genom sina handlingar räd-
dat Paradox, blir fartyget mycket tacksamt.

Ni ska veta att jag blir glad så det kittlar 
längs hela kölsvinet, liksom upprymd 
på ett sätt man annars bara blir efter att 
ha seglat över farliga vatten under flera 
veckor eller månader och sedan möts av 
de ståtliga fyrarna i Andante, eller ligger i 
stilla hav vid isarna i norr och myser under 
norrskenets böljande grönska. Jag önskar 
att det fanns något sätt jag kunde återgälda 
ert mod på, men jag är ett fattigt fartyg 
som inte har mer än saltstänkta bord, 
solblekta segel och en borttappad gammal 
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galjonsfigur. Jag ska dock föreslå för drott-
ning Paunella att ni belönas med något 
riktigt fint. Kanske till och med får en rad 
eller två skrivna om er i Allena Barahs bok. 
Ja. Det blir nog bra. 

Paradox avresa

Det är en fin och solig dag när det är dags 
för Paradox avresa. Hamnen är fylld av 
folk. Ni är inbjudna som hedersgäster till 
ceremonin, som inleds med dundrande 
trummor och slagverk som spelar en mäk-
tig och medryckande takt, medan blåsin-
strumenten spelar en både sorgsen och 
högstämd melodi. När musiken tystnar, 
riktas allas blickar mot det stora podium 
som byggts speciellt för denna händelse. 
Drottning Paunella stiger fram. Vid hen-
nes sida står Allena Barah, som är den som 
ska dokumentera resan. Drottningen tar 
till orda: 

”Det är en mycket speciell dag idag. Det är 
Paradox avresa, Allena Barah av Ingenting 
ger sig av för att skriva en reseskildring, en 
bok om vår fantastiska värld, om allt mel-
lan Andante och Kobanek. Men vi hade 
inte stått här idag om det inte vore för 
våra hjältar (här säger hon spelfigurernas 
namn) som räddade skeppet Paradox från 
att gå upp i lågor. Mina hjältar, stig fram”, 
avslutar hon.

När spelfigurerna stigit fram, leds de till 
podiet där de får medaljer av drottningen till 
åskådarnas vilda jubel och applåder.

Allena Barah går rak i ryggen ned från 
podiet och över landgången till skeppet Pa-
radox, som blinkar listigt mot er. Slagver-
ken och trumpeterna tar återigen vid, men 
nu också ackompanjerat av en sångare:

”Drottning Paunella beslöt sig en dag:
Allena Barah ska ge sig av
för att besöka vår världs varje land
vart rike, ja var fjärran strand.
Paradox hette skeppet hon reste med,
det levande skeppet vred tiden ur led.
Hon var så ung då hon gav sig av,
men gammal när hon kommer tillbaks.”

Paradox glider sakta ut från hamnen på en 
livslång resa. Det märkliga är att fartyget 
kommer att återvända inom en månad. En 
månad för er, men en livstid för skeppets 
besättning. Men så är det också tack vare 
skeppet Paradox som resan blev en möjlig.

Här slutar sagan om Paradox, som nu beger 
sig ut på sin långa världsomsegling. Om du 
vill kan du använda Paradox i andra sagor ni 
spelar. Fartyget är bara borta från Drottning-
borg i en månad innan det kommer tillbaka. 
Kanske händer det något spännande då det 
anländer till Drottningborg nästa gång, så 
spelfigurerna återigen får rycka in?
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16. Ordlista speltermer

Belöning: I slutet av sagan är det vanligt 
att spelarna får en eller flera belöningar. Det 
finns en tabell för detta längre bak i den här 
boken.

Berättelsen: Berättelsen i Sagospelet 
Äventyr byggs av Sagoberättaren och spelar-
na tillsammans. Det är Sagoberättaren som 
berättar vad som händer utanför spelfigu-
rerna, och spelarna som bestämmer vad som 
händer inuti spelfigurerna och hur de agerar. 
På så sätt bygger man en historia tillsammans.

Bifigur: Alla figurer som inte spe las av en 
spelare. Dessa sköter Sago berättaren.

Egenskap: I Sagospelet Äventyr finns det 
fyra egenskaper (Kunskap, Rörelse, Troll dom 
och Upptäcka). Dessa egen skaper används 
när din spelfigur försöker göra något särskilt i 
spelet. Se även Tärningskast.

Egenskapskast: Se Tärningskast.

Figurblad: Det papper på vilket alla fakta 
om din spelfigur står an  teck nade.

Färdighet: En frivillig regel som gör att 
spelfigurerna kan specialisera sig på särskilda 
färdigheter, det vill säga istället för att förlita 
sig på enbart egenskapsvärdet, kan spelfigu-
ren bli skickligare på särskilda Handlingar, 
till exempel att sy, fäktas eller hoppa.

Färdighetspoäng: Delas ut efter varje 
saga. Dessa poäng kan sedan användas för att 
bli bättre på sina färdigheter, eller lära sig helt 
nya.

Handling: Något din spelfigur gör under 
en Runda, till exempel köpslår, klättrar, fäktas 
eller läser i en bok.

Kampanj: En sammanhängande serie 
sagor.

Kunskap: När spelfiguren använder inlärd 
kunskap, exempelvis att veta var en stad lig-
ger (geografi) eller vad som hände ett visst år 
i historien (historia).

Liv: Hur mycket skada en spelfigur (eller 
bifigur) tål i spelet.

Manöver: I en del äldre supplement och 
texter till Sagospelet Äventyr finns en egen-
skap som heter Manöver. Den finns kvar, 
men går numera under namnet Rörelse.

Runda: En Runda är när alla spelfigurer 
och aktuella bifigurer i turordning utfört en 
Handling var. Man kan också välja att inte 
göra någonting.

Rörelse: När spelfiguren gör något med 
sin kropp, till exempel hoppa, klättra, dyrka 
lås eller fäktas.

Saga: En kort episod, ett äventyr eller upp-
drag, kallas saga.

Sagoberättaren: Den person som leder 
spelet kallas för Sagoberättaren. Ibland är alla 
deltagare Sagoberättare samtidigt eller turas 
om.

Specialförmåga: En Specialförmåga är 
något som din spelfigur har som gör denne 
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bättre på något sätt. I kapitlen om sysselsätt-
ningar och arter hittar ni Specialförmågor som 
är kopplade direkt till arten eller sysselsätt-
ningen. Det finns också ett helt kapitel för bara 
Specialförmågor som spelfigurerna kan ha 
turen att få under spelets gång.

Spelare: De som deltar i spelet med varsin 
spelfigur.

Spelfigur: Den hjälte du spelar i Sagos-
pelet Äventyr kallas spelfigur. Det är den roll 
du agerar som. Spelfigurerna är tillsammans 
berättelsens huvudpersoner.

Svårighetsgrad: Svårighetsgraden av-
gör hur många tärningar du måste slå och om 
du får välja den bästa eller sämsta tärningen. 
Svårighetsgraden bedöms av Sagoberättaren 
som tar hänsyn till omständigheterna i spelet 
och din spelfigurs eventuella Specialförmågor.

T10: En tärning med tio sidor, num rerade 
från 0 till 9 eller 1 till 10. För tärningar numre-
rade med en nolla, räknas nollan som tio. Det 
är dessa tärningar som används i Sagospelet 
Äventyr. Dessa tärningar kan köpas i välsorte-
rade spelbutiker. Om det står en siffra innan, 
exempelvis 2T10, betyder det att du ska slå två 
tärningar, 3T10 betyder tre tärningar, och så 
vidare.

T100: Slå två T10 samtidigt och bestäm i 
förväg vilken tärning som ska vara tiotal och 
vilken som ska vara ental. På detta sätt får 
du ett utfall mellan ett och hundra. Exempel: 
Tiotalstärningen visar ”0” och entalstärningen 
visar ”4”. Detta avläses då som ”4”. Blir båda 
tärningarna ”0” avläses detta som ”100”.

Trolldom: Hur duktig spelfiguren är på 
att kasta magiska besvärjelser samt att känna 
av om magi finns i närheten, till exempel i ett 
föremål eller angränsande rum. 

Tärningskast: När din spelfigur för söker 
göra vissa saker i spelet krävs att du slår med 
en tärning för att se om du lyckas. Du måste 
slå lika med eller lägre än värdet i din egen-
skap för att lyckas. Om du slår noll (eller tio 
på vissa tärningar) är det alltid misslyckat och 
ett är alltid lyckat. Det finns fem olika typer 
av tärningskast: Extremt lätt, Lätt, Normalt, 
Svårt och Heroiskt.

Upptäcka: Hur uppmärksam spelfiguren 
är, både när det gäller att leta spår, se på nå-
gon att de bluffar/ljuger, eller liknande.

Åkomma: Åkommor får man vid vissa 
givna situationer. En åkomma är något som 
drabbar spelfiguren negativt. Drabbas man 
av flera olika åkommor, drabbas man av alla 
nackdelar.
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