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Förord

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

Fortfarande i denna version är det minimalt med 
regler, det behövs inte mer än så för att spela. Rollspel 
sysslar barn med nästan hela tiden, men Äventyr 
tar rollekarna ett steg längre och introducerar regler 
och en mindre fysisk form av interaktivt agerande 
än den traditionella leken. 

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

Mycket nöje!

Umeå, februari 2015
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1. Reglerna
I detta kapitel har vi samlat alla regler du behöver kunna för att spela Äventyr. 
Här finns också en förklaring av figurbladet och ett spelschema som ni kan 
använda som mall i början innan ni vant er vid reglerna.

Spelkortet
Namn: Vad din spelfigur heter i 
spelet.

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

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

Ålder: Hur ung din spelfigur är.

Egenskaperna: Vid alla egenskaper 
finns nio tomma fält. Dessa bestäm-
mer 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 eller lika med resultatet. 
Noll (eller tio på vissa tärningar) är 
alltid misslyckat och en etta är alltid 
lyckat. Du fyller i lika många fält 
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som din skicklighetsgrad, 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 
bestämma sin spelfigurs egenskaper 
helt själv. 

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

Spännande spel gör att spelfigurerna 
har lite färre poäng att fördela på 
egenskaperna, så att det blir mer 
spännande att spela. För det är väl 
inte alltid så roligt att veta att din 
spelfigur nästan jämt kommer att 
lyckas med det den företar sig?

De fyra egenskaperna är:

Kunskap: Denna egenskap används 
för att se hur mycket din spelfigur 
kan om spelvärlden. Det kan vara 
saker som geografi, historia eller 
språk. Kunskap används också vid 
andra tillfällen, som om din spelfigur 
försöker att lura någon eller undvika 
att bli lurad själv.

Rörelse: Denna egenskap används 
då din spelfigur ska göra något med  
kroppen, exempelvis för att hoppa, 
klättra, strida, ducka eller simma.

Trolldom: Om din spelfigur behöver 
använda en besvärjelse eller något 
annat magiskt. 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 någon 
har gömt, eller för att upptäcka 
någon som lagt sig i bakhåll och för 
att spåra någon eller något.

Rustning: Ifall din spelfigur har en 
rustning av något slag kan detta ge 
skydd. Se kapitel 5. Utrustning & 
vapen för att välja dessa.

Liv: Hur många liv din spelfigur 
har. En skada/träff motsvarar oftast 
ett liv. Alla spelfigurer har fem liv i 
början av spelet.

Typ av spel Antal poäng
Fritt spel Fritt
Hjältespel 20 poäng
Spännande spel 16 poäng
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Pengar: Alla spelfigurer startar med 
fyra tärningar silvermynt.

Övrigt: Här kan du anteckna vad 
du vill, till exempel något som du 
behöver komma ihåg.

Förtrollningar: Skriv ned de för-
trollningar som din spelfigur be-
härskar här. 

Spelfiguren: Plats för att rita din 
spelfigur, om du vill det.

Utrustning: Alla de saker som din 
spelfigur bär med sig i sagan an-
tecknar du här. 

Specialförmågor: För att lättare 
hålla reda på eventuella special för-
mågor som din spelfigur har kan 
du skriva ned dem här. Berättaren 
kan sedan, om ni vill, hjälpa dig att 
komma ihåg att använda dem under 
spelets gång.

Hur det går till – den 
långa versionen
Att få uppgiften: Det första som 
händer under en saga är vanligtvis 
att Berättaren läser eller hittar på 
en inledning, det vill säga hur sagan 
börjar. Berättaren läser detta högt för 
spelarna, så att de vet vad som har 
hänt och vad som är på gång. Efter 
inledningen så kommer vanligtvis 
ett problem som spelfigurerna 
måste lösa. Det kan vara att besegra 
draken, eller 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 hur sagan börjar och 
vad sagans mål är, är det deras tur att 
föra berättelsen vidare, tillsammans 
med berättaren. De bestämmer sig 
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för hur deras spelfigurer ska lösa 
uppgiften. 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 platsen där 
de kan förstöra den magiska ringen? 
När spelarna berättat för Berättaren 
vad deras spelfigurer gör, svarar 
Berättaren 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 Och på så vis 
fortsätter spelarna och Berättaren 
tills de har nått sagans mål.

Reglerna
Att göra något: För att göra något i 
spelet, något som är osäkert hur det 
går, används en tärning. Tärningen 
har tio sidor och kallas T10 (tärning 
10). För att lyckas med att utföra en 
handling ska du sedan slå en tiosidig 
tärning och få lägre eller lika med 
skicklighetsgraden. Noll (eller tio på 
vissa tärningar) är alltid misslyckat 
och en etta är alltid lyckat.

Handling och omgång: En hand-
ling är något din spelfigur (eller en 
bifigur) gör i sagan. Alla bifigurer 
och spelfigurer har en handling 
var varje omgång. En omgång är 
ett varv runt spelbordet, då alla får 
berätta vad deras spelfigurer gör i 
sagan. Exempel på handlingar är:

• Springa (Rörelse)

• Hoppa (Rörelse)

• Fäktas (Rörelse)

• Söka efter något (Upptäcka)

• Övertala någon (Kunskap)

• Förtrolla något (Trolldom)

Olika handlingar kräver olika tär-
ningskast, eftersom olika handlingar 
baseras på givna egenskaper. Se be-
skrivningen över egenskaperna.

Strid och skada: Strid går till som 
följer. Person ett gör ett anfall ge-
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nom att slå tärningen. Lyckas det, 
träffar attacken, men person två som 
försvarar sig får chansen att reagera, 
genom att göra en handling, till 
exempel pare ra eller undvika. 
Lyckas för  svararen med detta, 
und viks skadan och striden 
fortsätter, misslyckas det tar 
person två skada. Sedan 
fortsätter striden, om 
alla fortfarande kan 
strida. Denna gång med 
person två som får göra 
en attack om ingen special-
förmåga säger annat.

Om en attack träffar, 
ger den ett eller flera 
liv i skada beroende 
på vilket vapen som 
användes. Obeväpnad 
strid ger alltid ett liv i skada 
om inget annat anges. Det står vid 
varje vapen hur mycket skada det 
ger. En del specialförmågor ger dess-
utom ytterligare skada, och då läggs 
skadorna ihop.

Skada tas i första hand upp av rust-
ningar. När en rustning har slut 
rustningspoäng är rustningen för-
brukad och resten av skadan ges 
på personen. Observera att vissa 
magiska vapen går direkt igenom 
rustningar. Detta står angivet vid 
beskrivningen av vapnet i sådana 
fall.

När en spelfigur (eller bifigur) 
har slut på liv, försvinner den ur 

sagan, om inte något av följande 
kriterier uppnås:

• En specialförmåga säger 
något annat.

• Spelfiguren kan omedelbart 
läkas av vänner, magiska 

föremål eller annat.

I nästa saga får dock 
spelfiguren vara med 

som vanligt igen.

Att bli frisk
Om en spelfigur är 
skadad i spelet läks ett 
liv per dygn i spelet.

Pengar i Äventyr
Det finns olika mynt i Äventyr: 

• Koppar

• Silver  (1 silver är värd 10 koppar)

• Guld (1 guld är värd 10 silver)

Belöningar
När sagans mål är uppnått, får 
spelfigurerna vanligtvis någon form 
av belöning. Det finns speciella 
tabeller för detta senare i boken om 
Berättaren inte vill hitta på egna 
belöningar.
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Spelexempel
Sagoberättaren: Ni sover i ett tält 
ute i skogen, då ni vaknar tidigt på 
morgonen av att det är en väldigt liv 
längre bort. Någon ropar på hjälp!

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

Jenny: Jag också!

Sagoberättaren: När ni kommer ut 
från tältet ser ni hur en man ligger 
på marken och hytter med näven 
efter ett band med rövare som 
snabbt rider bort på sina hästar. När 
han får syn på er börjar han gråta.

Jenny: Jag skyndar mig till honom.

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

Sagoberättaren: Då får du slå en 
tiosidig tärning Julia. Hur mån-
ga punkter har din spelfigur på 
Upptäcka?

Julia: Sju.

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

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

Sagoberättaren: Du ser ingen rö-
vare.

Julia: Får jag försöka igen?

Sagoberättaren: Nej. Man får bara 
försöka en gång.

Julia: Okej.

Jenny: Jag ser efter jag också.

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

Jenny: Fyra.

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

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!

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

Här presenterar Sagoberättaren må-
let med sagan för spelarna.

Mål: att ta tillbaka den stulna rin-
gen.

Julia: Det kan vi väl.



9

Jenny: Okej.

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

Jenny: Vad då för något?

Sagoberättaren: Mannen säger: Ni 
ska få guld.

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

Julia: Men hur ska vi hitta igen 
rövarna?

Jenny: Vi såg väl åt vilket håll de 
for?

Sagoberättaren: Ja. De red åt öster.

Julia: Då går vi österut.

Jenny: Jag provar spåra dem.

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

Jenny slår tärningen. Det blir fem. 
Hon misslyckas (eftersom hon hade 
Upptäcka fyra). Julia provar också. 
Hon slår sex. Det är lyckat (eftersom 
Julias spelfigur hade Upptäcka sju).

Sagoberättaren: Ni ser att de ridit 
ned 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 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 många punkter har du vid 
Rörelse?

Jenny: Åtta.

Jenny slår med tärningen. Det blir 
nio. Rövarna upptäcker henne.

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

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?

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

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

Jenny: Fem.

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

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

Julia: Aldrig! Jag anfaller rövaren!

Julia har Rörelse sju. Hon slår ett 
med tärningen. Ett är alltid lyckat.

Sagoberättaren: Du hugger en av 
rövarna. Han faller omkull och blir 
liggande på marken. En av de 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... fyra. Den 
som hugger mot Julias spelfigur 
behöver slå fyra för att träffa, och 
slår... två. Träff!

Även om rövaren träffade Julias spel-
figur kan hon försöka parera, ducka 
eller hoppa undan.

Julia: Jag försöker parera med mitt 
svärd!

Du vet väl att du kan skicka:

• Regelfrågor

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

• Ris och ros

• Önskemål på nytt material

... till Äventyrs mail: aventyr.rollspel@gmail.com

Se även hemsidan: http://äventyrrollspel.se/ där kan du också ställa frågor 
och kommentera artiklar. Hemsidan kommer att uppdateras då och då med 
nytt material.

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

Ifall Julias spelfigur blir träffad, men 
har någon rustning, så stryker Julia 
en rustningspoäng (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 Äventyr. Det 
är dags för dig och dina vänner att 
spela en saga. Lycka till!
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Ordlista
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.

Berättaren - se Sagoberättaren.

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

Egenskap - I 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-
tecknade.

Liv - hur mycket skada en spelfigur 
(eller bifigur) tål i spelet.

Rörelse - när spelfiguren gör något 
med sin kropp, till exempel hoppa, 
klättra, snickra eller fäktas.

Saga - En kort episod, ett äventyr 
eller uppdrag, 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 bättre på något sätt. I 
kapitlen om sysselsättningar och 
arter hittar ni specialförmågor som 
är kopplade direkt till arten eller 
sysselsättningen. Det finns också ett 
helt kapitel för bara specialförmågor 
som spelfigurerna kan ha turen att få.

Spelare - De som deltar i spelet med 
varsin spelfigur.

Spelfigur - Den hjälte du spelar i 
Äventyr kallas spelfigur.

T10 - En tärning med tio sidor, num-
rerade från 0 till 9 eller 1 till 10. 
Det är dessa tärningar som används 
i Äventyr. Dessa tärningar kan köpas 
i välsorterade spelbutiker. Om står 
det en siffra innan, exempelvis 2T10, 
betyder det att du ska slå två tärningar.

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.

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) är det alltid misslyckat 
och ett är alltid lyckat.
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3a: Om en spelfigur gör något, 
till exempel hoppar över ett stup, 
klättrar upp för ett berg, eller slåss 
mot en drake. Slå tärningen, avläs 
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 
handlingar 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 sin tur säga vad deras 
spelfigur gör i spelet. Alla spelfigurer får 
göra en sak var. Exempelvis: 

Springa (Rörelse)

Hoppa (Rörelse)

Fäktas (Rörelse)

Söka efter något (Upptäcka)

Övertala någon (Kunskap)

Förtrolla något (Trolldom)

Behövs det tärningsslag? Gå då till 3a. 
Behövs det inte tärningsslag? Gå då till 
3b.
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2. 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.

Alv
De förväxlas ibland med människor, 
och är ganska lika dem. Det som 
skiljer alver och människor åt är de 
spetsiga öronen hos alverna. Ofta är 
också alverna mer spänstigt byggda. 
De lever i egna städer även om en del 
alver bosatt sig med människorna. 
Det finns många olika typer av alver 
(se nedan).

Specialförmåga: (Alla alver) Im-
muna mot gift och sjukdomar. Kan 
inte dö av ålder, de håller sig evigt 
unga.

Skogsalver (lever i skogen): Slår två 
tärningar när de använder pilbåge 
och väljer den som visar bäst.

Bergsalver (lever bland bergen): Kan 
gömma sig utan att slå tärningen i 
bergen.

Sjöalver (sjöfarande alver): Behöver 
inte slå tärningen för att simma.

Halvalver (hälften människa, hälften 
alv): De har ej evigt liv, men tål 
gifter och sjukdomar. Blir dubbelt 
så gammal som en vanlig människa.
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Anka
Ankor är drygt en meter långa, med 
armar istället för vingar. De gillar 
vatten och har ofta sysselsättningar 
som är knytna till detta, till exempel 
pirat, sjöfarare, kvarnägare, fiskare 
och liknande. Oftast bor de i 
anslutning till vattendrag.

Specialförmåga: Ankor behöver al-
drig slå tärningen för att simma eller 
dyka.

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 umgås gärna med 
alver och människor.

Specialförmåga: Dvärgarnas rust-
nin gar släpper inte automatiskt ige-
nom attacker från magiska vapen, 
utan stryk rustningspoäng som för 
van liga vapen.
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Jätte
En jätte är - jättestor. I övrigt ser de 
ut nästan som människor även om 
en del saker kan skilja (jättarnas 
vårtor ser ofta ut som träd eller 
buskar). Jättar kan bli uppemot tio 
meter långa, de största och starkaste 
kan slita upp ett träd med rötterna. 

De är så stora att de inte får plats 
inomhus i människornas städer, vil-
ket kan bli problem ibland. Mån ga 
andra varelser är rädda för jättarna, 
på grund av deras storlek. Jättar är 
inte helt vanliga och håller sig oftast 
för sig själva.

Specialförmåga: Har tio liv. Ger tre 
extra liv i skada vid strid.

Enorm: Jättar trampar lätt sönder 
saker. Slå två tärningar och välj den 

som visar sämst när de försöker 
röra sig bland tät bebyggelse, som i 
städer, för att se om de har sönder 
något.



16

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, desto större är hornen. 
Minotaurer anses vara vresiga och 
ha ett hetsigt temperament, men 
stämmer det verkligen?

Specialförmåga: Urstark. Behöver 
inte slå tärningen för att lyfta tunga 
saker. Ger två liv i skada vid strid.

Människa
Människorna är den allra vanligaste 
arten i spelvärlden. De är spridda 
över nästan hela världen. En del 
andra varelser är arga på män-
niskorna, för tidigare i historien 
har människorna kört bort många 
andra varelser från deras hem och 
tagit över dessa ställen.

Specialförmåga: Kontakter. En 
gång per saga kan spelfiguren ut-
nyttja sina kontakter i en stad eller 
någon by för att få ledtrådar .
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Tomte
Tomtarna är avlägsna släktingar till 
dvärgarna, men är betydligt mindre 
och tanigare. En tomte ogillar att 
bli sedd och stryker därför helst 
omkring på natten. Många tomtar 
tycker om att arbeta och hjälper 
därför till på exempelvis bondgårdar, 
helst utan att bli upptäckta.

Specialförmåga: Kan göra sig 
osynlig (behöver inte slå tärning för 
att smyga.)

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.

Specialförmåga: Behöver inte slå 
tärningen för att gömma sig på 
natten. Någon som söker en orch 
måste slå två tärningar och välja den 
som visar sämst.
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Vätte
Vättarna är små och spensliga med 
vassa tänder och röda ögon. Förr i 
tiden har de ofta legat i krig med 
människor och dvärgar, numera är 
det för det mesta fred. Vättar är illa 
sedda av andra varelser, men de är 
som de flesta andra - det finns både 
dumma och snälla vättar.

Specialförmåga: Kan se i mörker 
som om det vore dag. Har bra lukt-
sinne. Får slå två tärningar när de 
söker något och välja den bästa.

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 
dåligt behandlade. Därför bor de 
ofta ensligt för sig själva.

Specialförmåga: Ger två liv i skada 
mot fiender vid strid.

Klurig: Får slå två tärningar och välja 
den bästa vid tankenötter och gåtor.
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3. Sysslor
Det finns många olika sysslor. Din spelfigur kan vara en häxa, prinsessa, riddare 
eller något annat. Hittar du inte den syssla du vill att din spelfigur ska ha i 
listan nedan, kan du hitta på en egen syssla. Kom då överens innan ni börjar 
spela om vilka specialförmågor den sysslan har.

Hjälte/hjältinna
En hjältinna åtar sig farliga uppdrag 
för att upprätthålla fred och frihet 
i riket. Hjältinnan ogillar orättvisor 
och gör sitt yttersta för att bekämpa 
dem varhelst de sker. Därför reser 
hjälten mycket.

Specialförmåga: Får slå två tär-
ningar vid alla Rörelse och får välja 
den tärning som visar bäst.

Häxa/trollkarl
Häxan (eller trollkarlen) är en mys-
tisk figur som kan märkliga troll-
formler. Ofta går de klädda i lustiga 
hattar. Sin trollstav har de alltid 
med sig och ofta även en samling 
trollformler.

Specialförmåga: Får börja spelet 
med fyra förtrollningar. Får slå två 
tärningar vid för att upptäcka  eller 
stå emot förtrollningar.
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Köpman
En köpman åker kanske runt med 
en karavan för att sälja saker på 
marknader, eller också har köp-
mannen en handelsbod eller till och 
med ett helt handelshus med fartyg 
som hämtar exotiska varor från 
fjärran länder. Oavsett vilket så vill 
köpmannen inte missa en god affär!

Specialförmåga: Betalar bara hälf-
ten av vad ett föremål kostar för alla 
andra.

Krigare
Krigaren drar land och rike runt 
i jakten på ära och berömmelse. 
Ibland tar krigaren värvning i någon 
armé för att tjäna sitt uppehälle, 
eller också svär krigaren trohet mot 
någon kung eller drottning. Men 
lika ofta drar krigaren runt som sin 
egen herre.

Specialförmåga: Kan använda två 
vapen samtidigt och ger då ett extra 
liv i skada vid strid mot en fiende.
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Prinsessa/Prins
Prinsessan (eller prinsen) är den 
rättrådige arvingen till rikets tron. 
Ibland måste också prinsessan ut på 
äventyr, och hon är för det mesta 
väldigt duktig på att fäktas och rida. 
Prinsessan bot för det mesta i ett 
slott tillsammans med kungen och 
drottningen.

Specialförmåga: Får slå två tär-
ningar vid alla tärningsslag som in-
nefattar fäktning och att rida, och 
får välja den tärning som visar bäst.

Riddare
Riddaren är ofta med i en orden 
eller armé. Ibland är riddaren drott-
ningens eller kungens livvakt. Rid-
daren har en del hederskodex att 
leva upp till: att inte ljuga, stjäla och 
att alltid hjälpa behövande. Och alla 
vet ju att riddare brukar strida mot 
drakar!

Specialförmåga: Ger ett extra liv i 
skada till fiender vid strid.
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Tjuv
Med flinka fingrar snattar tjuven 
åt sig ägodelar som inte är hennes. 
Ibland stjäl tjuvar bara av rika 
och elaka personer, men de bryter 
fortfarande mot lagen då de stjäl. 
Tjuven håller oftast till i städer där 
det finns värdefulla föremål. Ibland 
tillhör tjuven ett tjuvgille.

Specialförmåga: Behöver aldrig slå 
tärning för att smyga. Får slå två 
tärningar för att söka eller stjäla 
något och välja den tärning som 
visar bäst.

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. En del 
rövare har inte valt sin sysselsättning 
utan har råkat bli laglösa och inte 
sett någon annan utväg.

Specialförmåga: Slår två tärningar 
och väljer den som visar bäst för att 
gillra fällor, gömma sig, upptäcka 
faror eller lägga sig i bakhåll.
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Äventyrare
Vart helst 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. Många äventyrare tycker att 
äventyret i sig är belöningen och 
kan inte tänka sig att slå sig till ro.

Specialförmåga: Behöver inte slå 
två tärningar och välja den som visar 
sämst då de blir skrämda.

Utbygdsjägare
I skogar och utmarker håller de till, 
utbygdsjägarna. De är ofta illa sedda 
som konstiga figurer, enstöringar och 
landstrykare. Många utbygdsjägare 
är vana vid vildmarkens många faror, 
och vet hur man bäst undviker dem. 
Utbygdsjägaren är ofta en utmärkt 
vägvisare.

Specialförmåga: Slår två tärningar 
och väljer den som visar bäst för att 
orientera, hitta ätliga växter, jaga 
eller fiska i skog och mark.
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4. Specialförmågor

Att få specialförmågor
Ibland kan spelfigurerna få en 
specialförmåga under spelets gång. 
Det kan ske genom förtrollningar, 
magiska föremål, någon särskild 
händelse i spelet eller något annat 
som sagoberättaren bestämmer.

Andra gånger kan spelfigurerna få 
en specialförmåga som en belöning 
i slutet av spelet.

Att börja spelet med 
specialförmågor
Ni kan också, om ni vill, bestämma 
att spelfigurerna inleder spelet 
med en förmåga ur tabellen med 
specialförmågor, istället för den som 
följer med deras sysselsättning, eller 
- till exempel vid hjältespel - slå fram 
en extra specialförmåga för att vara 
ännu bättre då spelet börjar.

Gör så här
Slå 1T100 och avläs resultatet i 
tabellen. Sagoberättaren kan be-
stämma i samråd med spelarna att  
spelarna får välja förmågan som 
slogs fram, eller förmågan som kom-

mer  direkt innan respektive efter i 
tabellen. På detta sätt kan spelarna 
påverka resultatet något för att bli så 
nöjda med sin spelfigur som möjligt.

I detta kapitel presenteras en mängd specialförmågor. En del spelare kanske vill 
att deras spelfigurer ska ha någon av dessa redan då spelet börjar. Ibland kan 
spelfiguren också få fler specialförmågor under spelets gång. Sagoberättaren kan 
också använda detta kapitel till att ge specialförmågor till bifigurer i sagan.
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1T100 Förmåga Så fungerar förmågan

1-2 Andekropp Spelfiguren kan lämna sin kropp med 
anden, och likt ett spöke ge sig av upp 
till femtio meter bort. Spelfiguren kan 
omedelbart återvända till sin kropp vid 
behov. Medan spelfiguren är en ande, 
kan denne inte röra i något, inte heller 
kommunicera med någon annan. Däremot 
hör och ser spelfiguren saker som vanligt.

3-4 Artist Spelfiguren uppträder på gator, torg och 
värdshus och får betalt för det. Vid varje 
upp trädande tjänar spelfiguren 2T10 
silver mynt. Varje uppträdande tar ungefär 
en timme.

5-6 Besjäla Spelfiguren 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).

7-8 Björnhjärta Spelfiguren är inte lättskrämd och blir 
varken rädd för demoner, andar eller spöken 
och drabbas därför inte av modifikationer 
på sina tärningskast vid möten med dessa.

9-10 Bågskytt Slår alltid två tärningar och väljer den bästa 
vid Skjuta.

11-12 Djurvän Spelfiguren blir aldrig attackerad av djur 
(om inte spelfiguren är elak mot djuret 
först).

13-14 Eldmeddelande Spelfiguren kan skicka meddelanden till 
andra personer på fjärran platser genom en 
öppen eld. Den som tar emot meddelandet 
ser spelfigurens ansikte i lågorna och hör 
dennes meddelande.

15-16 Ett med skuggorna Spelfiguren är en mästare på att gömma sig 
och smyga. Slå två tärningar och välj den 
bästa.

Tabell för specialförm
ågor



26

17-18 Fäktmästare Spelfiguren är alltid minst lika bra som 
motståndaren i fäktning (om spelfiguren 
inte redan är bättre). Spelfiguren ”lånar” 
alltså motståndarens värde när de fäktas.

19-20 Fördrivande Spelfiguren har fem prickar i Trolldom (om 
inte högre sedan tidigare), men bara mot 
andar, spöken eller demoner. Genom att 
slå en Trolldomskast, kan spelfiguren lyckas 
fördriva anden/spöket/demonen utan strid. 

21 Gudomlig Spelfiguren är osårbar mot allt utom något 
av följande. 1-2 Magi, 3-4 Gift, 5-6 Vatten, 
7-8 Eld, 9-10 Silver.

22-23 Hamnskiftare Spelfiguren kan byta skepnad till ett djur. 
Se separat tabell i slutet av detta kapitel.

24-25 Hantverkare Spelfiguren kan skapa utsökta hantverk 
som denne kan sälja för dubbla priset. 
Detta görs mellan sagorna. Slå 1T10 
innan nästa saga. Så många hantverk har 
spelfiguren lyckats tillverka. Avgör också 
vilket som är spelfigurens område:1T10: 
1. Hjälmar, svärd, rustningar. 2. Kläder. 
3. Kartor. 4.Musikinstrument. 5. Rep. 
6. Sköldar. 7. Läderföremål. 8. Pilar och 
bågar. 9. Smycken. 10. Kistor och tunnor.

26-27 Helande händer Kan läka upp till två liv på någon annan 
vid beröring. Fungerar en gång per person 
och saga.

28 Hårdhudad Spelfiguren kan aldrig ta mer än ett liv i 
skada per attack. All överskjutande skada 
räknas inte.

29-30 Illmarsch Spelfiguren kan förflytta sig dubbelt så 
långt per dag som normalt till fots.

31 Kameleont Spelfiguren kan ändra sitt utseende och 
se ut som vilken annan person som helst, 
bara spelfiguren någon gång sett personen i 
verkliga livet. Rösten ändras inte. Spelfiguren 
kan när som helst ändra sig tillbaka.
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32-33 Kattblod Landar alltid på fötterna vid fall och tar 
ingen skada av det. Slå två tärningar och 
välj den bästa vid hopp, klättring och 
akrobatik.

34-35 Klättrare Spelfiguren behöver aldrig slå en tärning för 
att klättra.

36-37 Krigarrykte Spelfigurens fiender kanske känner till spel-
figurens rykte (Slå för Kunskap). Känner de 
till ryktet blir bifigurerna osäkra och får slå 
två tärningar och välja den sämsta.

38-39 Liten Spelfiguren kan vid behov krympa sig 
till storleken av en mus, och tillbaka igen 
då spelfiguren så vill det. Spelfigurens 
utrustning krymper dock inte.

40 Lärd Spelfiguren kan prata alla språk som talas av 
någon nu levande person.

41-42 Läsa föremål Spelfiguren kan se vad ett föremål varit med 
om genom att röra vid det.

43-44 Läsa person Spelfiguren kan se vad en person, levande 
eller död, varit med om, genom att skaka 
hand (med döda hålla dem i handen).

45-46 Lättlärd Spelfiguren får dubbelt så många poäng 
(två) att bli bättre för i slutet av varje saga 
(de gånger poäng delas ut).

47-48 Lögnhals Spelfiguren slår två tärningar och väljer den 
bästa vid Luras.

49-50 Magisk sång Med sin magiska sång kan spelfiguren söva 
åhörare inom fem meters avstånd. Sömnen 
varar ungefär en timme.

51-52 Minne Spelfiguren glömmer aldrig något som 
denne sett/hört och kan detaljerat redogöra 
för detta. Sagoberättaren kan vid behov 
hjälpa till.

53-54 Nattsyn Ser lika bra i mörker som i ljus. Behöver 
till exempel inga facklor om natten eller i 
underjorden.
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55-56 Pondus Två tärningar och välja den bästa vid Luras 
eller Bestämma.

57-58 Ridderlig Slå två tärningar, välj den bästa vid fäktning 
med svärd.

59-60 Rör inte min kompis När en vän är i fara får spelfiguren slå två 
tärningar på alla tärningskast som kan leda 
till att vännen räddas.

61-62 Sagoberättare Lättare att luras, slå två tärningar och välj 
den som visar bäst. Betalar ej på värdshus 
för mat och husrum, uppträder istället med 
att berätta historier.

63-64 Se på stjärnorna Spelfiguren behöver aldrig slå en tärning för 
att hitta vägen om det inte är mulet. Det 
lyckas alltid.

65-66 Sjätte sinne Spelfiguren känner oftast på sig när 
denna är på väg att gå in i en fälla eller ett 
bakhåll. Sagoberättaren slår en tärning. 
Blir det under eller lika med Upptäcka, får 
spelfiguren en förvarning om att något är 
på gång att hända.

67-68 Skogsvän Vän med skogens djur. När spelfiguren 
är i fara (och befinner sig i skogen), slå 
en tärning under Upptäcka. Lyckas slaget 
kommer de djur som är närvarande i 
skogen till undsättning.

69 Skydd Vid behov kan spelfiguren skapa ett 
skyddande energifält runt sig och upp i en 
radie av två meter omkring sig. Skyddsfältet 
tål fem skador, men om det inte tar minst 
fem skador på samma omgång, så läker 
det ihop igen och är helt i början av nästa 
omgång. Skydd varar så länge spelfiguren 
koncentrerar sig på det. Spelfiguren kan 
bara skapa ett skydd per saga.

70-71 Slagskämpe Ger två liv i skada vid obeväpnad strid.
72 Snabbhet Spelfiguren får göra två saker varje omgång, 

istället för bara en.
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73-74 Snäll Spelfiguren ses som snäll och trevlig 
av omgivningen, och får alltid slå två 
tärningar vid Bestämma, samt välja den 
som visar bäst. Dessutom blir spelfiguren 
ofta erbjuden gratis mat och husrum på 
värdshus och härbärgen (slå lika med eller 
under Upptäcka).

75-76 Som fisken i vattnet Spelfiguren behöver aldrig slå en tärning för 
att simma eller dyka. Det lyckas alltid.

77-78 Taktiker Alla andra medlemmar i spelfigurens 
grupp (men inte spelfiguren själv) slår två 
tärningar vid strid och väljer den bästa.

79-80 Tala med djur Spelfiguren kan tala med djur. En del djur 
har dock begränsat ordförråd, så det kan 
vara svårt att förstå dem ibland.

81 Trollkonster Spelfiguren får en förtrollning i varje saga.
82-83 Tur Spelfiguren är tursam och får slå om tre 

tärningskast per saga.
84 Tusen ögon Spelfiguren kan vid behov se allt som 

alla fåglar i hela landet ser samtidigt, till 
exempel om spelfiguren behöver hitta något. 
Spelfiguren får dock inte reda på exakt var 
det är, men ser hur det ser ut på platsen och 
kanske kan lista ut var saken/personen som 
spelfiguren letar efter befinner sig.

85-86 Tålig Skadas inte av värme eller kyla.
87 Tålighet Spelfiguren tål ett av följande saker och kan 

ej skadas av det (Slå 1T10): 1-2. Gift 3-4. 
Eld 5-6. Vatten 7-8. Sjudomar 9. Trolldom 
10. Strid. 

88 Undvika Slå två tärningar och välj den som visar bäst 
för att undvika en attack.

89-90 Uppoffring Spelfiguren kan läka en annan, men stryker 
lika många liv på sig själv som läks på 
den skakade. Spelfiguren får tillbaka sina 
strukna liv efter sagan (om de inte läker 
innan på något annat sätt).
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91-92 Utbrytarkonstnär Spelfiguren kan bryta sig ur nästan vilket 
fängsel som helst (utom magiska) genom 
att slå under Rörelse med två tärningar och 
välja den bästa.

93 Välsignad Vid all typ av skada, slå en tärning. Vid ett 
resultat på ett eller två tar spelfiguren ingen 
skada, tre eller fyra halv skada (avrundas 
nedåt, kan bli noll) och fem eller mer full 
skada.

94-95 Växa Spelfiguren kan genom att koncentrera sig 
och vara alldeles intill en växt (blomma, 
träd, buske, m.m.) få den att växa till sin 
fulla prakt. Detta tar bara 1T10 omgångar.

96-97 Örnvän Spelfiguren är en sann örnvän och kan 
kalla på de jättestora örnarna för att rida på 
deras ryggar. Detta gäller även spelfigurens 
vänner (spelfiguren får dock kalla på dem).

98-99 Överlevare Hittar alltid mat och vatten i vildmarken, 
även i öknen.

100 Fantastisk! Slå två gånger på tabellen!
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1T10 Djur Rörelse Upptäcka Liv Specialförmåga
1 Björn 6 4 5 Stark, 2 liv i skada vid 

strid.
2 Ekorre 3 3 1 Liten. Svår att träffa: 

Slår två tärningar och 
väljer den sämsta. 

3 Örn 4 6 2 Flyga.
4 Svan 3 4 1 Flyga.
5 Häst 5 3 5 Förflyttar sig dubbelt så 

långt på kartan som en 
människa till fots.

6 Varg 4 6 3 Sjätte sinne. Slå två 
tärningar för Upptäcka 
och välj den bästa.

7 Älg 5 4 5 Förflyttar sig dubbelt så 
långt på kartan som en 
människa till fots.

8 Orm 3 3 1 Giftbett. När ormen 
biter någon, måste offret 
slå ett slag för Rörelse 
för att inte sövas i 1T10 
timmar. OBS! Ormens 
gift är lika starkt som 
ormens Rörelse (3), så 
detta läggs till offrets 
Rörelseslag. 

9 Råtta 2 4 1 Liten. Svår att träffa: Slå 
två tärningar och väljer 
den sämsta.

10 Minidrake 4 4 4 Eld: Kan blåsa eld. 
Skada 1 liv, går igenom 
rustingar.
Flyga.

Tabell för ham
nskiftare
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Armborst
Armborstet ger två extra poäng i 
skada på rustningar.

Pris: 25 silvermynt 

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

Pris: 10 silvermynt

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

Pris: 5 silvermynt

Bröd
Mat är alltid bra att ha med sig på 
äventyr! 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.

Pris: 5 kopparmynt

5. 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.



33

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

Pris: 5 silvermynt

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

Pris: 5 silvermynt

Diamantring
En värdefull och fin diamantring. 
Finns i flera olika utföranden, 
oftast med själva ringen i guld. 
Priset varierar kraftigt beroende på 
slipning, hantverk och vem som 
gjort ringen.

Pris: 5T10 guldmynt

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

Pris: 5 silver

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

Pris: 10 silvermynt

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

Pris: 5 silvermynt
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Fiskenät
Med fiskenätet ute i älven eller 
sjön över natten har din spelfigur 
garanterat fisk nästa dag.

Pris: 20 silvermynt

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

Pris: 10 silvermynt

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

Pris: 15 silvermynt 

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

Pris: 25 silvermynt

Fnöske och flinta
Med hjälp av fnöske och flinta 
behöver din spelfigur inte slå tär-
ningarna för att göra upp eld.

Pris: 10 silvermynt

Glödlåda
Behåller glöd från lägerelden upp 
till ett dygn.

Pris: 10 silvermynt
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Guldsmycke
Ett värdefullt och fint guldsmycke.

Pris: 2T10 guldmynt

Hacka
Om spelfigurerna vill leta efter 
guld eller ädla metaller i gruvor kan 
hackan vara bra att ha.

Pris: 15 silvermynt

Hammare
Med hammaren kan spelfigurerna 
snickra och spika.

Pris: 15 silvermynt

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

Pris: 20 silvermynt

Handskar
Med handskarna slipper spelfigu-
rerna frysa om händerna.

Pris: 15 silvermynt

Harnesk
Ett harnersk ger din spelfigur två 
rustningspoäng. När de två poängen 
är slut, är harnesket trasigt.

Pris: 45 silvermynt
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Harpa
Om din spelfigur har en harpa 
be höver denne inte betala för 
uppehälle på slott (din spelfigur 
uppträder istället).

Pris: 50 silvermynt

Hatt
En värmande hatt att ha på sig.

Pris: 15 silvermynt

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

Pris: 30 silvermynt

Hillebard
En spjutyxa. Ger två liv i skada.

Pris: 15 silvermynt

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

Pris: 10 silvermynt

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

Pris: 75 silvermynt
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Hosor
Praktiska byxben i läder eller tyg.

Pris: 25 silvermynt

Kappa
En värmande kappa kan vara oum-
bärligt att ha ute på resande fot.

Pris: 30 silvermynt

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

Pris: 50 silvermynt

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

Pris: 40 silvermynt

Kittel
En stor järngryta att koka mat i.

Pris: 20 silvermynt

Klubba
Klubban ger två liv i skada.

Pris: 5 silvermynt
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Klänning
En fin klänning att ha på fest eller 
till vardags.

Pris: 50 silvermynt

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

Pris: 10 silvermynt

Lans
Med lansen får din spelfigur slå två 
tärningar i strid mot drakar och 
välja den tärning som visar bäst.

Pris: 15 silvermynt

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

Pris: 30 silvermynt

Lykta
Med lyktans hjälp kan din spelfigur 
se i mörker.

Pris: 15 silvermynt

Magisk bok
Den magiska boken gör att den som 
behärskar magi får slå två tärningar 
då de använder en förtrollning, och 
välja den som visar bäst.

Pris: Kan inte köpas
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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 annan 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 spelfigur alltid gömma sig och 
behöver aldrig slå ett tärningsslag 
för detta.

Pris: Kan inte köpas

Magisk ring
En ring av magiskt guld gör att 
din spelfigur kan bli osynlig. Du 
behöver då inte slå tärningen 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.

Pris: Kan inte köpas

Magiska stövlar
Med magiska stövlar kan din spel-
figur smyga ljudlöst och behöver 
aldrig slå ett tärningsslag för detta. 

Pris: Kan inte köpas
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Magiskt svärd
Det magiska svärdet gör att din 
spelfigur får slå två tärningar vid 
varje strid och välja den tärning som 
visar bäst. Dessutom fungerar inte 
fiendens rustning mot det magiska 
svärdet, så vid strid stryker fienden 
direkt liv istället för rustningspoäng.

Pris: Kan inte köpas

Magiskt vaxljus
Det magiska vaxljuset skrämmer 
bort spöken och onda andar utan att 
din spelfigur behöver strida.

Pris: Kan köpas hos vissa magiker

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: 30 silvermynt

Mjöd
Läskande mjöd, som det serveras på 
värdshus.

Pris: 5 silvermynt

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

Pris: 10 silvermynt
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Nyckel
Med denna nyckel kan din spelfigur 
öppna låsta dörrar utan att slå med 
tärningarna.

Pris: 50 silvermynt (säljs endast hos 
vissa magiker)

Parfym
Väldoftande parfym.

Pris: 25 silvermynt

Pilbåge och koger
Med pilbågen behöver din spelfigur 
inte gå hungrig i vildmarken. Pil-
bågen ger ett extra rustningspoäng 
i skada på rustningar.

Pris: 20 silvermynt

Proviant, 1 dag
Proviant för en dags resande.

Pris: 10 silvermynt

Rep
Med repet kan din spelfigur klättra 
(till exempel över murar) utan att slå 
med tärningarna.

Pris: 25 silvermynt

Ringbrynja
En ringbrynja som ger två extra 
rustningspoäng.

Pris: 100 silvermynt
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Ryggsäck
Ryggsäck som är bra att ha med på 
äventyr. Hjälper spelfiguren att bära 
sina saker.

Pris: 25 silvermynt

Saft
Välsmakande bärsaft.

Pris: 5 silvermynt

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

Pris: 50 silvermynt

Sejdel
En drickesbägare. Spelfiguren kan 
ha den med sig på äventyr.

Pris: 5 silvermynt

Silversmycke
Ett fint och värdefullt silversmycke i 
en silverkedja.

Pris: 7T10 silvermynt

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

Pris: 40 silvermynt
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Sovsäck
Värmande sovsäck så spelfiguren 
slipper frysa kalla nätter ute på 
äventyrande.

Pris: 

Spade
Bra att ha för att gräva med.

Pris: 15 silvermynt 

Spjut
Spjutet låter spelfiguren slå två 
tärningar och välja den som visar 
bäst i strid mot björnar och andra 
vilda djur. Spjutet ger två liv i skada.

Pris: 15 silvermynt

Svärd
Svärdet ger dina fiender två liv i 
skada vid strid.

Pris: 50 silvermynt

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

Pris: 10 silvermynt

Såg
Med sågen kan spelfigurerna fälla 
träd och kapa brädor.

Pris: 25 silvermynt

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

Pris: 5 silvermynt
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Särk
Klädesplagg.

Pris: 15 silvermynt

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

Pris: 10 silvermynt 

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

Ädelsten
En ädelsten, det kan vara en dia-
mant, opal, smaragd eller någon 
annat värdefull ädelsten.

Pris: 10T10 guldmynt
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6. Vänner & fiender
I de sagor ni spelar kommer ni att stöta på en del andra personer, både vänner 
och fiender. Här hittar ni en del personer ni kan använda i början. När ni 
använt dessa kan ni hitta på egna. Oftast gör Sagoberättaren detta, men om alla 
är med på det kan ni turas om att hitta på vänner och fiender och ge dem olika 
förmågor (om de ska ha några).

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.

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

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

Ni kan lätt hitta på egna vänner och 
fiender till era sagor. På hemsidan 
finns spelkort 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!
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Emelie Sköldklyvare

Drottning Desirée

Dag Sköldhugge

Cidrik Köpman

Rörelse: 3
Kunskap: 6
Trolldom: 1
Upptäcka: 3
Liv: 2
Rustning: 1

Emelie är en soldat som 
pensionerat sig. Hon har mycket 
upplysningar 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 
rättvis. Hon kan skicka ut 
spelfigurerna på uppdrag runt om 
i riket. Hon bor i slottet.

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 silver per 
strid.

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

Cidrik Köpman kan sälja 
dig utrustning. Han har en 
handelsbod i staden. Han har 
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 
landet.

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

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

Specialegenskap: Det går inte att 
smyga sig på en drake. Drakens 
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 grottan har 
Fasa en stor skatt på flera tusen 
gudlmynt och juveler.

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

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

Jana Långfinger

Isadora Järnhand

Hanna Bergskvinna

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

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

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 i stadens 
skumraskkvarter.

Rörelse: 7
Kunskap: 4
Trolldom: 2
Upptäcka: 5
Liv: 4
Rustning: 4

Isadora är en hjältemodig 
äventyrare som vandrar omkring 
i landet. Hon kan dyka upp 
och hjälpa spelfigurerna om de 
hamnar i knipa.

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

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

Miikorin Marjasdotter

Malicias orchkrigare

Malicia Magiker

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

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

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

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

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

Orchkrigarna är lojala mot 
Malicia som lovat dem att få 
tillbaka några underjordiska riken 
av dvärgarna 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 en 
gång ta över landet och själv bli 
drottning.
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Rörelse: 3
Kunskap: 2
Trolldom: 1
Upptäcka: 5
Liv: 1
Rustning: 1

Vättekrigarna håller vakt i bergen 
och plundrar förbipasserande. 
Ibland tar de resenärer till fånga 
och för dem till sin kung, Väs.

För mer information, se kapitel 3. 

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: 1
Trolldom: 1
Upptäcka: 1
Liv: 1
Rustning: 1

Skelettkrigare är odöda varelser, 
väckta till liv av ondskefulla 
trollkarlar för att kriga för 
dem. Levande skelett är ganska 
lättlurade, så är de inte några bra 
vakter.

Rörelse: 6
Kunskap: 5
Trolldom: 1
Upptäcka: 4
Liv: 3
Rustning: 2

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

Till henne kan spelfigurerna gå om 
de behöver hjälp. Hon kan också 
be spelfigurerna utföra uppdrag.

Vättekrigare

Väs Vättekung

Skelettkrigare

Rosa Bonde
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7. Förtrollningar
I Äventyr kan din spelfigur vara häxa eller trollkarl och använda förtrollningar. 
Din spelfigur kan också använda förtrollningar med hjälp av olika magiska 
föremål (se utrustning). I detta kapitel hittar ni en lista på förtrollningar som 
ni kan använda.

Vem som helst i spelet kan ha en 
eller flera förtrollningar. Ibland 
behöver du dock slå ett tärningskast 
för att lyckas, och då är det bra med 
ett högt värde i trolldom.

När en spelfigur har lärt sig en 
förtrollning (genom att slå på 
tabellen eller välja i samråd med 
berättaren) så kan spelfiguren an-
vända denna förtrollning en gång 
per saga (om det inte står något 
annat i förtrollningsbeskrivningen).

De förtrollningar du väljer skriver 
du upp på ditt spelkort.

Alkemi
Gör alla saker spelfiguren rör vid 
med sin vänstra hand under en saga 
till guld. Fungerar inte på 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 saga. 

Betvinga
Denna förtrollning gör att en bifigur 
fogar sig efter din spelfigurs vilja 
i spelet. Din spelfigur kan förmå 
bifiguren att utföra vilken handling 
som helst så länge ingen blir skadad 
av det.

Bryta förtrollning
Upphäver en förtrollning, vilken 
som helst, som precis har använts.

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

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

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 på kartan.

Fördriva
Fördriver spöken och 

onda andar utan att behöva strida.

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

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

Förstena fungerar inte mot troll.
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Hela
Läker alla skador på din eller någon 
annans spelfigur vid ett tillfälle.

Jordelementar
Ett väsen av jord strider för den som 
kastar denna förtrollning (Rörelse 4, 
Rustning 5, Liv 5). En jordelementar 
besegrar automatiskt en eldelementar.

Liten
Din spelfigur kan med detta kort 
göra sig liten som en mus. Fungerar 
tills du vill att spelfiguren ska bli 
normal igen. Spelfiguren gör halv 
skada som liten.

Förtrolla ting
Förtrollar en rustning så att den 
ger en extra rustningspoäng, ett 
vapen så det ger en extra skade-
poäng eller ett föremål så att det 
ger tur (slå två tärningar, välj den 
som visar bäst). Föremålet är 
förtrollat tills det förstörs.

Förvandla
Din spelfigur kan förvandla sig eller 
någon annan till ett valfritt djur. 
Förvandla upphör då spelfiguren 
själv vill det.

Glömska
Glömska gör att en bifigur glömmer 
något som spelfiguren väljer.  Till 
exempel att en vakt inte minns att 
spelfiguren smitit förbi.

Göra helt
Lagar ett trasigt föremål.
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Ljus
Upphäver effekten av förtrollningen 
Mörker, eller förvandlar natten 
till dag för en kort stund (1T10 
minuter). 

Läsa tankar
Din spelfigur kan läsa en persons 
tankar vid ett tillfälle per saga med 
denna förtrollning.

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 mellan olika 
platser på kartan.

Mörker
Gör att allt ljus försvinner och det 
blir alldeles becksvart. Endast de 
med en specialförmåga som gör att 
de kan se i mörker får göra hand-
lingar som vanligt. Övriga slår två 
tärningar och väljer då den som 
visar sämst.

Mörkersyn
Med denna förtrollning kan din 
spelfigur se utmärkt i mörker under  
en hel natt.

Osynlig
Den som kastar den här för-
trollningen kan göra sig osynlig en 
gång. Så länge personen är osynlig, 
behöver inget slag göras för att 
smyga eller gömma sig. Osynlig 
fungerar inte mot drakar eller 
magiska varelser!

Portal
En magisk portal som kan föra 
spelfigurerna till vilken plats som 
helst i landet.

Sanning
Förhindrar en bifigur att ljuga för 
spelfiguren. Med denna förtrollning 
måste bifiguren svara sanningsenligt 
på alla frågor spelfiguren ställer.
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Skydd
Under en strid i spelet förlorar din 
spelfigur inget liv med hjälp av den 
här förtrollningen. 

Snabbhet
Din spelfigur får göra två saker istäl-
let för en under 1T10 omgångar 
med den här förtrollningen. Går 
bara att använda en gång per saga.

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.

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

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. 

Tur
Denna förtrollning används innan 
en saga. Under 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.

Vattenelementar
Ett väsen av vatten strider för den 
som kastar denna förtrollning i en 
strid (Rörelse 5, Rustning 0, Liv 
5). En vattenelementar besegrar 
automatiskt en eldelementar.

Växa
Gör att ett eller flera frön omedelbart 
växer till sin fulla storlek som en 
växt (blomma, buske, träd, annan 
gröda).
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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

Tabell för förtrollningar
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8. Belöningar
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 
spelfigurerna klarat uppdraget kan 
deras spelfigurer få en belöning. 
Det finns olika sorters belöningar, 
lite beroende på hur storslagen 
sagan varit och vem som lejde spel-
figurerna att utföra uppdraget. 
Ibland finns ingen uppdragsgivare, 
och då kanske det blir någon annan 
form av belöning eftersom det 
inte finns någon som kan betala 
spelfigurerna.

Det är alltid sagoberättaren som av-
gör vilken av belöningstabellerna 
(små, stora, fantastiska) som spel-
figurerna får slå på.

Får spelfigurerna 
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 själva belöningen.

Små belöningar
De små belöningarna används till 
exempel om spelfigurerna hjälpt 
värdshusvärden att klara sig undan 
ett rövarband, den fattiga bonden 
som fått sina enda kor stulna eller 
vid andra tillfällen då spelfigurernas 
uppdragsgivare är fattig.

Stora belöningar
Stora belöningar används när spel-
figurerna gjort något riktigt stor-
slaget, som att besegra draken eller 
rädda prinsen ur den onde ma-
gikerns fånghålor, eller när deras 
uppdragsgivare är synnerligen väl-
bärgad.

Fantastiska 
belöningar
Fantastiska belöningar används då 
spelfigurerna varit med om ett sär-
skilt storslaget äventyr, till ex empel 
att rädda hela riket eller till och med 
världen från undergång.
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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 guldmynt.
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 en tjänst för dem 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: ett guldmynt, en flöjt 

eller ett svärd. Vad de inte vet är att guldmyntet är magiskt, de 
kan betala med det, men det kommer alltid tillbaka till deras egen 
ficka efter fullgjord betalning. Tänk på att de som upptäcker att 
guldmyntet 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 silvermynt.
19 Spelfigurerna får en plats uppkallad efter sig på något ställe som 

var aktuellt i sagan.
20 Spelfigurerna blir huvudpersonerna i en saga som handlar om 

deras hjältedåd. Sagan berättas från mun till mun på till exempel 
värdshus och liknande.

Tabell för sm
å belöningar
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21 Varsin värmande mantel i naturfärger var.
22 Ett horn, som det går att blåsa i varpå en ljudstöt ljuder. Kan till 

exempel användas för att påkalla uppmärksamhet eller varna för 
fara. Hornet är värt 1T10 silvermynt.

23 En kniv som uppdragsgivaren snidat själv. Värde 2T10 silvermynt.
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.

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 silvermynt.
30 En magisk oljelampa, innehållandes en ande som kan uppfylla 

ägaren tre önskningar. 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 den avsedda verkan...
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2T10 Belöning
2 En pung med 3T10 silvermynt.
3 Ett skrin med 2T10 guldmynt.
4 Ett guldhalsband värt 2T10 guldmynt.
5 Ett uppslagsverk som låter ägaren slå två tärningar och välja den 

bästa vid slag 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 skador. Kan användas 

många gånger, men sammanlagt läka tio skador.
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 silvermynt för den).
12 3T10 levande får.
13 Trollstav som gör att ägaren (någon form av magiker) får slå två 

tärningar vid trolldomslag och välja den tärning som visar bäst.
14 En magisk ring som gör att bäraren blir osårbar mot allt utom 

magiska vapen. Nackdelen är dock att spelfiguren inte kan göra 
något som skadar någon annan medan denne bär ringen. 

15 Ett diamanthalsband värt 5T10 guldmynt. 
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 guldmynt, 2T10 silvermynt, 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 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 en gång 

upp 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 fler 
ordensmedlemmar till sig.

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 avsnitt om 
förtrollningar. Kan dock endast användas av någon som behärskar trolldom.

5 Gård i ett hertigdöme. Gården har åkrar, lador och en djurbesättning 
bestående av får, grisar och höns.

6 Spelfigurerna blir utnämnda att bli borgmästare i någon by eller stad som 
har förekommit i sagan.

7 Spelfigurerna får välja ett magiskt föremål var från utrustningskapitlet i 
denna bok.

8 Skattkista fylld med 2T10 ädelstenar värda 1T100 Guldmynt styck (slå 
en gång för varje ädelsten), 1T10 guldsmycken, 3T10 guldmynt, 6T10 
silvermynt, 7 T10 kopparmynt, en förgylld silverdolk, en silverljusstake.

9 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 spelfiguren 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 perioden 
varit när verkan sedan upphör.

10 Hertigdöme med ett slott och tjänstefolk, samt en hygglig kassa: 2T100 
guldmynt, 7T100 silvermynt, 10T100 kopparmynt. Tänk på att kassan 
ska räcka till löner för tjänstefolk och underhåll av slottet, vägar och broar 
i hertigdömet.

Tabell för fantastiska belöningar
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9. Sagoberättarens kapitel
Sagoberättaren är den som tillsammans med de andra spelarna skapar en saga. 
Skillnaden mellan en spelare och en sagoberättare är att sagoberättaren är den 
som sätter upp målet med sagan, hittar på fiender och händelser.
Här får du några få tips på hur du är med och skapar en riktigt rolig saga.

• Läs noga igenom reglerna, eller ta 
hjälp av en vuxen. Du behöver inte 
kunna allt utantill!

• Läs noga igenom sagan ni ska spela. 
Ibland kan det vara bra att göra 
anteckningar eller ordna kopior/
utskrifter på kartor eller liknande 
innan ni börjar.

• Se till att ni har tillgång till papper, 
pennor och tärningar (minst en 
tiosidig).

• Se till att alla spelare har 
fått ett spelkort där de 
skrivit ned vilken spel-
figur de spelar i sagan.

• Berätta för spelarna var 
deras spelfigurer be-
finner sig, vad som 
händer runt omkring 
dem. Det är du 
som sagoberättare 
som av gör vad 
de ser och 
hör.

• När du låtsas vara någon av bi-
figurerna i sagan, hjälper det att 
spela lite teater. Förställ rösten, prata 
på olika sätt för olika personer. Det 
ger spelarna en bättre spelupplevelse 
och hjälper spelarna att göra det-
samma för sina spelfigurer.

• Fuska! Om det är någon regel ni 
inte gillar, bryt mot den! I Äventyr 
är det helt okej att ändra på reglerna, 

så länge alla är med på det och 
det gör spelet roligare.

• Om det blir diskussion 
under spelandet om något 

(i synnerhet  
när det gäller 
regler), så är 
det alltid sago-
be rättaren som 

har det sista ordet 
och bestämmer. 

Detta gäller även i 
de fall sagoberättaren 

har fel.
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Din första saga
I denna bok finns det en färdig saga 
som ni kan spela. Det är en bra 
början för att komma in i reglerna. 
På vår hemsida finns också en del 
sagor ni kan ta hem gratis. Vill ni 
göra egna, kan ni antingen använda 
er fantasi på samma sätt som när 
man leker, och hitta på vad som 
händer eftersom. Det kallas att 
improvisera. Eller också kan ni 
skriva en egen saga. Det finns en del 
saker man kan tänka på innan sagan 
börjar. Det finns inga fasta regler 
för hur man ska gå tillväga, men för 
dem som har svårt att komma igång 
finns här några tips som kan vara 
bra att tänka på.

Papper och penna
Ta fram skrivpapper och penna (eller 
en dator), så du kan anteckna dina 
tankar om sagan. Det underlättar 
när ni ska spela den sedan.

Mål med sagan
Vad ska sagan gå ut på? Sätt ett 
tydligt mål för spelarna att arbeta 
mot, till exempel:

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 obegränsad 
makt och den som bär ringen blir 
ondskefull. En dålig kombination. 

Sagan om draken: draken har länge 
terroriserat byarna och tvingat 
byborna att ge den nästan all sin 
boskap för att draken inte ska äta 
byborna istället.

Sagan om prinsen: prinsen har blivit 
sjuk och behöver ett botemedel.

Fiender
När du nått så långt, är det dags 
att fundera över vilka fiender som 
ska finnas med. Här i regelboken 
finns det en del färdiga fiender. På 
hemsidan också. Och om du vill 
kan du så klart hitta på egna.

Sagan om den magiska ringen: 
Fienden är häxmästaren som vill 
åt ringen, samt hans arméer av 
skelettkrigare.

Sagan om draken: Fienden är 
draken.

Sagan om prinsen:  Fienden är 
sjukdomen som drabbat prinsen.
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Skriv ned vad fienderna heter, vad 
de har för egenskaper och värden, 
om du inte använder de färdiga som 
finns här i boken eller på hemsidan.

Platser
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 
också fundera över vilka möten 
spelfigurerna skulle kunna råka på 
vid de olika platserna.

Sagan om den magiska ringen: Den 
lilla byn där resan börjar, 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 
prinsen bor, gamla skogen, floden 
och öknen (platser där spelfigurerna 
får leta efter ingredienser för att 
kunna tillreda en helande brygd).

Belöning
Vilken typ av belöning de ska få 
bestämmer du som sagoberättare. 
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 belöningar 

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.

Tänk om?
Vad händer om något inte går som 
planerat, om du har lagt ned tid på 
att skriva en saga som sedan inte blir 
av? Kanske spelfigurerna bestämmer 
sig för att göra något helt annat. Då 
gäller det att improvisera, att snabbt 
hitta på en lösning. Här nedan ser 
du exempel för hur det kan gå:

Sagan om den magiska ringen: De 
bestämmer sig för att behålla den 
magiska ringen istället för att förstöra 
den. Ringen är ondskefull och de 
spelfigurer som inte bär den märker 
hur deras kompis blir allt mer elak. 
De drabbas allihop av mardrömmar, 
blir sjuka, drabbas av olycka. Till 
slut kanske de bestämmer sig för att 
förinta den.

Sagan om draken: Om spelfigurerna 
inte vill besegra draken. De kanske 
drabbas av drakens vrede så de får 
personlig koppling till sagans mål? 
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Eller också blir de tillfångatagna av 
draken som letar efter mat när de 
reser från byn där byborna vill ha 
hjälp.

Sagan om prinsen: Tänk om en av 
spelfigurerna kan hela andra genom 
en förtrollning. Står och faller 
hela sagan om att rädda prinsen 
då? Nej, så behöver det inte vara. 
Kanske sjukdomen är för stark för 
förtrollningen? Kanske prinsen har 
smittat någon, och spelfigurens 
förtrollning bara gäller en person 
per saga? 

Händelser och 
komplikationer
När spelfigurerna är på väg mot 
sitt mål kan de drabbas av kom-
plikationer. Du kan göra i ordning 
en liten tabell med olika händelser 
som spelarna får slå på för att se vad 
som händer. Eller också tänker du 
ut några lämpliga händelser i förväg. 

På nästa sida finner du ett exempel 
på hur en slumptabell för händelser 
kan se ut. Du kan naturligtvis 
använda denna tabell när ni spelar.

Skatter
Ibland hittar spelfigurerna skatter 
i sagan. Om du vill kan du som 
sagoberättare bestämma hur stor 
skatten ska vara. I annat fall kan 
du låta spelarna slå tärningar enligt 
skattetabellen och se hur stor skatten 
är. 

Slumptabeller
Om du behöver hjälp på traven med 
att komma på vad sagan ska handla 
om, kan du använda tabellerna 
nedan. De är bara menade som 
inspiration. Vad de olika uppdragen, 
fienderna och komplikationerna 
innebär får du bestämma själv.
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1T10 Händelse
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 tar sönder 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 spelfigurerna hjälpa dem?

10 Slå två gånger på tabellen.

Tabell för slum
pm

ässiga händelser
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Föremål Liten skatt Stor skatt Enorm skatt Drakskatt
Kopparmynt 10T10 10T10 1T100x1T10 1T100x1T100
Silvermynt 5T10 10T10 1T100x1T10 1T100x1T100
Guldmynt 1T10 3T10 1T100 1T100x1T100
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.

2T10 Uppdrag
2 Rädda person (någon nödställd som behöver hjälp)
3 Medla mellan rivaliserande gäng (undvika bråk)
4 Förhindra att någon blir retad (gammal kompis, barn)
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 innan 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 skatter
Tabell för uppdrag
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1T10 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 på kar-
tan som helst en gång 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 ägaren se fjärran 
platser och länder).

10 Magisk lykta som aldrig 
brinner ut.

1T10 Komplikationer
1 Oväder
2 Vilda djur
3 Oländig terräng
4 Sjukdom
5 Förhäxade

Tabell för m
agiska ting

Tabell för fiender
Tabell för kom

plikationer

6 Naturkatastrof
7 Rövare
8 Överfall
9 Fienden är inte den som 

spelfigurerna tror
10 Slå två gånger
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10. Jakten på prins Adam
Du kommer tids nog att hitta på egna sagor som ni kan spela. För att ni snabbt 
ska komma igång hittar du här en väldigt enkel saga ni kan börja med.

Plats: Slottet, Trollskogen.

Mål: Hitta och befria prins Adam.

Fiender: Erik den förskräcklige, 
samt hans skelettkrigare.

Belöning: 1 stor belöning.

Handling: Drottningen kommer 
och ber spelfigurerna befria prins 
Adam som kidnappats av Erik den 
förskräcklige. Drottningen vet in-
te vart Erik har tagit Adam. Ifall  
spelfigurerna behöver hjälp, kan 
hon tipsa dem att prata med Galf 
Halvman som brukar veta saker.

Spelfigurerna kan fråga sig för i 
husen utanför slottet. De kan till 
exempel fråga Galf Halvman på 
något värdshus. Han vill inte berätta 
något, om han inte blir övertalad 
(Kunskap) eller får betalt. Han kan 
berätta att Erik den förskräcklige 
brukar hålla till i Trollskogen där 
han har en gammal borg. Sä kert 
har han tagit prins Adam dit. Men 
han rekommenderar verkligen inte 
att spelfigurerna far dit. Erik den 
förskräcklige är en hemskt för-
skräck lig fiende.

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

I skogen får de söka efter spår 
(Upptäcka) av Erik och hans ske-
lett  krigare. I skogen finns också 
nå gra levande gamla träd som kan 
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berätta för spelfigurerna vad de 
sett, ifall spelfigurerna kan övertyga 
(Kunskap) träden om att de är 
vänligt sinnade. Träden är uråldriga 
och mycker visa, men samtidigt 
väldigt trötta. De riskerar hela 
tiden att somna, även mitt i en 
mening. Ifall spelfigurerna lyckas 
övertyga träden, berättar de att 
Erik den förskräcklige har en borg 
inte långt från platsen. De kan visa 
spelfigurerna riktningen.

När de hittar borgen vaktas ingån-
gen av två skelett som inte vill 
släppa förbi spelfigurerna. De måste 

strida (Rörelse) eller komma på en 
annan lösning. Skelettkrigare är inte 
särskilt smarta så de är lätta att lura 
(Kunskap).

Inne i borgen måste spelfigurerna 
söka prins Adam (Upptäcka). Det 
finns en mängd korridorer, rum och 
salar i borgen. I en del rum har Erik 
den förskräcklige skatter han stulit, 
magiska föremål och böcker. 

Prins Adam finns i en fånghåla i 
källaren. Där finns två skelettkrigare 
som står på vakt. Prins Adam är 
fängslad och cell dörren är låst. 
Dörren måste dyrkas upp (Rörelse). 
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Sedan måste fångkedjorna dyrkas 
upp eller huggas sönder (Rörelse).

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

Innan de har hunnit fly från 
borgen blir de överfallna av Erik 
den Förskräcklige som har två 
För trollningar att tillgå i denna 
saga. Dessa kan han använda mot 
spel figurerna: Eldelementar och 
Mörker. Om spelfigurerna har 
egna förtrollningar får de använda 
dem. Erik är arg och försöker 

tvinga spelfigurerna att lämna 
tillbaka Adam. Erik har med sig 
tre skelettkrigare som slåss mot 
spelfigurerna (Rörelse). Det är svårt 
att lura (Kunskap) skeletten då Erik 
är med, slå därför två tärningar och 
välj den sämsta.

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

Tillbaka på slottet följer de prins 
Adam till drottningen och får 
sin stora belöning, se kapitlet om 
belöningar.

Vad hände med Erik den för-
skräcklige? Kommer han att ta 
hämnd? Erik kanske blir spel-
figurernas ärkefiende om han över-
levde sagan, och i så fall kan han 
dyka upp i många sagor ni spelar 
framöver...



73

11. Kartor & hjälpmedel

Stora öknen

Klippiga bergen

Djupa skogen

Förhäxade bergen

Slottet

Kvarnby
Skogsby

Stora slätten

Åkermark

Åkermark
Smed

Kullarna

F
loden

Vattenfall
Färjstället

Trollskogen

Träsket

Staden

Landet
Resnyckel per dygn
Till fots Med häst

Resnyckeln anger hur långt på kartan spelfigurerna kan förflytta sig på en dag.
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Potatis

Åkermark

Harrbäcken

Mot slottet

Mot st
aden

Lador

Byn
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Kopiera gärna figurbladet eller hämta hem ett figurblad som du kan skriva ut från: http://äventyrrollspel.se/
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Ifall ni tycker om att spela och vill starta en egen klubb eller förening kan ni använda dessa 
medlemskort. De finns även att skriva ut på hemsidan om ni inte vill klippa i boken.



”Draken morrar ondskefullt och blåser ut en eldpust, men du hoppar kvickt 
åt sidan. Du vet att prinsen behöver din hjälp. Du kan inte svika honom nu 
när hela riket står på spel. Med starka armar svingar du din stridsklubba. 
Draken hinner inte reagera, och ligger snart knockad framför dig.

Längre bort kämpar dina vänner fortfarande mot de andra drakarna som 
hotat riket. Du är viss om seger. Tillsammans kan ni uträtta stordåd. Till-
sammans kan ni vara ... hjältar!”

Äventyr är ett spännande sagospel för två eller fler spelare från sju år 
och uppåt. I detta häfte hittar du regler och stöd för att spela, men du 
behöver också minst en tiosidig tärning (finns att köpa i en välsorterad 
spelbutik), papper och penna. Sedan är det bara att sätta igång!

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

Denna reviderade och utökade utgåva av regelboken visar att Sveriges 
första rollspel för barn är här för att stanna.

Konstruktion: Daniel och Sappho Lehto Strömberg Illustrationer: Richard Svensson

Sagospelet Äventyr
Sagospelet Äventyr


