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1. Febersjukan

Vid foten av Vaarandas berg finns det gott om myrmarker och snåriga gran
skogar. När spelfigurernas by drabbas av sjukdom kan deras helare inte hjälpa 
dem om spelfigurerna inte kan hitta gyllenbär. Spelfigurerna måste därför ge 
sig ut på en resa över myrmarkerna för att hitta de eftertraktade bären som är 
sällsynta i år.

Till sagoberättaren

Sagoberättaren är den som leder spelet. Alla andra deltagare kallas för spelare.
Den roll de har i spelet kallas spelfigur. I denna saga får du hjälp med reglerna
i spelet. Du behöver inte läsa regelboken först, utan kan sätta dig ned med sagan 
och lära dig medan ni spelar. Använd gärna de färdiga spelfigurerna för att kom
ma igång snabbt. Alla regler ni behöver förklaras där de behövs i texten.

Läs högt:
Varak, byns helare, är bekymrad. Byn har drabbats av en elak feber som smittar 

allt fler. Problemet är att ingen tycks tillfriskna från febern. Varak har därför 

kallat på er, som än så länge inte blivit sjuka.

”Som ni vet är det dystra tider. Febern tar allt fler och jag har inte kunnat hitta 

någon bot. Jag vill därför att ni beger er till Viisa, isalven som lever i en kåta på 

granlandet mellan myrlanden Isäjänkkä och Rodosvaara. Hon vet råd”, säger 

Varak säkert där han sitter med benen i kors på golvet i sin stuga. ”Viisa är 

dock lite egen av sig, och hon gillar inte besök. Ni måste därför möta henne med 

respekt och gärna med en gåva. Hon älskar speciellt vinbärsgelé, har jag hört. Det 

kan ni få av Matti i Lähtemän, grannbyn.”
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Vad händer nu?

När du som är Sagoberättare har läst föregående stycke högt är det dags för spe
larna att fatta beslut om vad de ska göra. Ge dem kartan över området så att de 
kan orientera sig i spelvärlden. Ett antal platser är namngivna på denna. Dessa är 
av betydelse i spelet och beskrivs i sagan.

Spelarnas spelfigurer kommer att behöva bege sig från hembyn till grannbyn för 
att få tag på vinbärsgelén hos Matti.

Matti och vinbärsgelén

Restid i spelet kan du antingen hoppa över eller gestalta. Om du väljer att gestal ta 
restiden, kan du som Sagoberättare till exempel hitta på händelser eller slå på en 
tabell där det finns ett antal färdiga händelser att välja från. I den här sagan har vi 
valt att hoppa över restiden.

Läs högt:
Ni ger er av från er hemby mot grannbyn Lähtemän, en vandring som tar 

omkring två timmar. När ni närmar er ser ni på håll hur vit rök stiger från 

husens skorstenar mot den klarblå himlen. På åkrarna som kantar vägen arbetar 

ortsborna med att slå hö, och de flesta hälsar vänligt på er genom att nicka.

Väl i byn går ni till Mattis handelsbod. Ni har handlat av honom många gånger 

tidigare, och känner honom som en gladlynt och trevlig prick. När ni stiger in i 

handelsboden klättrar han ned från en stege som står lutad mot de höga hyllorna 

bakom disken, och slår ut med händerna: 

”Mina vänner, välkomna”, säger han och lutar sig fram över disken. ”Vad får det 

lov att vara? Jag har precis fått in en kagge brandenweldsk bärsk och korvar från 

Rowald. Kan det fresta?”
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Nu lämnar du över ordet till spelarna som får säga vad de är ute efter. När vin
bärsgelén kommer på tal kan du med egna ord beskriva hur Mattis blir något 
nedstämd. Handelsboden har slut på vinbärsgelé. Spelfigurerna kan nu antingen 
ge upp och bege sig till Viisa utan vinbärsgelé, eller så kan de försöka förhöra sig 
om var de kan få tag på sådan. Om de frågar Mattis om detta, svarar han:

“Ja, jag har förstås en burk hemma, på övervåningen vill säga. Men den hade jag 

egentligen tänkt avnjuta själv, så jag släpper ogärna ifrån mig den.”

Spelfigurerna kan försöka övertala Mattis att göra sig av med burken. Antingen 
genom att spela ut det, det vill säga att spelarna får agera som spelfigurerna och 
samtala med Mattis, och då kan du låta det vara en bedömningsfråga (upp till dig 
som Sagoberättare) att avgöra hur det går. Du kan också låta det avgöras genom 
att spelarna får slå en tärning för att övertala Mattis. För att övertala någon an
vänds egenskapen Upptäcka. Sagoberättaren får avgöra vilken Svårighets grad

det är – hur svårt det ska vara – att övertala Mattis att sälja burken. Om Sago
berättaren tycker att Mattis är väldigt bestämd blir det ett Svårt Upptäckakast

som spelfigurerna måste klara. Det innebär att de ska slå två tärningar och välja 
den som visar sämst (högst). Om Sagoberättaren tycker att Mattis inte tycker det 
är så viktigt med burken egentligen, blir svårighetsgraden för Upptäckakastet 
Normalt, och då ska spelarna bara slå en tärning. I Sagospelet Äventyr gäller det
att slå så lågt som möjligt. För att lyckas med tärningskastet ska spelarna slå lika 
med eller under spelfigurens värde i Upptäcka.

Exempel 1: Lottas spelfigur Kaari har Upptäcka 5. Sagoberättaren har valt
att det är ett Normalt tärningskast. Lotta slår 4. Det är lyckat.

Exempel 2: Sagoberättaren har bestämt att Matti är väldigt bestämd att
han vill ha burken själv, så svårighetsgraden är därför Svår. Lotta slår två 
tärningar. De visar 1 och 6. Hon måste välja den högsta tärningen, vilket 
betyder att hon misslyckas då hon var tvungen att slå fem eller lägre.
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Om spelfigurerna skulle misslyckas kan de välja att ge upp eller försöka på annat 
sätt. De kan bestämma sig för att försöka stjäla burken (och då kan det kopplas 
till en etisk diskussion om rätt och fel), eller kanske ge sig ut på byn för att se om 
någon annan har en burk vinbärsgelé att avvara. Denna del av berättelsen får du 
som Sagoberättare i sådana fall improvisera. 

Improvisation
Att spela sagospel – rollspel – är att hitta på. Ofta har du ett manus att utgå 
från, som den här sagan. Även om du har ett manus kan det dock uppstå 
situationer i spelet som du inte har kunnat förutse eller förbereda. Dessa 
situationer får du då improvisera för stunden. Om du jämför sagospelet 
med rollekar, så tar alla deltagare helt enkelt leken vidare genom att 
fritt hitta på vad som ska hända. Om spelfigurerna misslyckades med att 
övertala Matti att göra sig av med vinbärsgelén kanske de bestämmer sig 
för att prata med de andra ortsborna i Lähtemän. Dessa ortsbor finns inte 
beskrivna någonstans, utan du som sagoberättare får då hitta på dem allt 
eftersom. Du får med egna ord beskriva var de möter ortsbor och hur 
dessa beter sig. Är de vänliga eller ovänliga, har de vinbärsgelé eller inte 
och kan de tänka sig att avvara den i så fall?
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Myrlanden

Från Lähtemän ska spelfigurerna bege sig till granlandet mellan myrlanden 
Isäjänkkä och Rodosvaara för att träffa Viisa, isalven. När spelarna antingen 
hittat gelén eller beslutat sig för att klara sig utan den, kan du läsa följande text 
för dem.

Läs högt:
Ni lämnar Lähtemän bakom er och ger er av längs vägen norrut. Efter ett tag vi-

ker ni av från vägen och går österut mot myrarna. Myggor och svidd inar i luf-

ten och sticker er där de kommer åt. Luften står nästan stilla då ni når myrkan-

ten och hettan ligger tung över de vidsträckta våtmarkerna. I luften doftar starr 

och fräken. Längre bort kan ni se en älg lufsa över myren, och i himlen ovanför 

svävar en falk, som ögonblicket senare hastigt dyker efter ett byte. Ni följer 

myrkanten ett stycke norrut, för ni vet att den är svår att ta sig över här – speci-

ellt efter en regnig sommar som denna. När ni siktar en liten granbevuxen holme 

längre ut på myren vet ni att det är dags att börja den mödosamma färden över. 



7

När ni kliver ut på myren svajar marken betänkligt under era fötter. Lervatten 

tränger upp genom mossan då ni trampar där, små enrisbuskar och fräken viker 

sig under fötterna. Då och då får ni avvika från er kurs för att undvika lerhålen 

där ni vet att man kan försvinna helt om man inte aktar sig.

Spelfigurerna är iakttagna. Sagoberättaren kan låta spelarna slå var sitt Upptäcka
kast, för att se om de upptäcker att de är iakttagna. Sagoberättaren behöver inte 
berätta varför spelarna slår ett tärningskast, utan kan låta det vara en hemlighet. 
Om någon av spelfigurerna lyckas med sitt Upptäckakast, läs nedanstående text.

Läs högt:
Ni känner efter en stund hur någon tycks iaktta er. Ni vänder er om och spanar 

ut över myren  och åter mot granholmen längre fram, och tycker er till slut 

skymta en gråklädd figur som försvinner in bland granarna på myrens bortre 

sida.

Spelfigurerna har fått syn på Viisa, som håller dem under uppsikt. Hon vill vara 
säker på att främlingar inte har onda avsikter. Eventuellt vill spelarna diskutera 
vad de sett med varandra innan ni fortsätter sagan. De kanske vill bestämma 
sig för att deras spelfigurer gör sig beredda på ett bakhåll eller liknande. När de 
diskuterat färdigt, eller om de inte tycker det finns något att prata om, fortsätter 
Sagoberättaren att läsa.

Läs högt:
Ni når fram till granholmen och pustar ut. Ni har nu tagit er över halva myren 

och har den besvärligaste biten kvar. Där växer inte lika mycket enrisbuskar som 

på den sträcka ni hunnit avverka. Enrisbuskarna visar er var det är säkert att gå, 

där har deras rötter bundit samman jorden och gett den bärkraft. Det gäller alltså 

att vara försiktiga.
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Be spelarna redogöra för vilken ordning de går i, vem som går först, vem som 
kommer sedan osv. Den spelare vars spelfigur går först får göra ett Kunskaps
kast. Det går till precis som ett Upptäckakast, men istället används egenskapen 
Kunskap. Vid lyckat kast tar sig spelfigurerna över utan problem, vid misslyckat 
råkar de ut för ett missöde, låt isåfall alla spelare slå varsin tärning. Den som slår 
högst drabbas. Läs vidare under rätt rubrik nedan.

Vid lyckat. Läs högt:
Ni tar er över också den andra halvan av myren utan några större problem. 

Några gånger får ni vända tillbaka en bit innan ni försöker med en annan väg, 

och hela tiden gungar marken under er som om den ville brista, men till slut 

är ni över på den andra sidan av myren och når granlandet som löper likt en 

brygga mellan de båda myrarna. Längre fram mellan träden kan ni skymta en 

liten timrad stuga.
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Vid misslyckat. Läs högt:

Ni tar er trevande ut på myren igen. Gungflyna runt omkring er svajar märk-

bart, och flera gånger får ni hejda er för att vända åter en bit innan ni kan fort-

sätta en annan väg. Ni börjar äntligen se en ände på den mödosamma strapatsen, 

då marken plötsligt brister under [spelfiguren vars spelare slog högst]. Med ett 

skrik börjar hen sjunka i dyn. Ni kastar er fram för att försöka greppa tag om 

[spelfigurens namn]. Ni måste slå var sitt Rörelsekast.

Ett Rörelsekast fungerar precis som Upptäckakast och Kunskapskast. De spel
figurer som lyckas med sina kast får tag i den sjunkande spelfiguren och lyckas 
rädda denne. Sagoberättaren får improvisera berättandet av hur det går till eller 
överlåta det till spelarna, förslagsvis den spelare som slog lägst med tärningen. 
Möjligheten finns förstås att alla spelare misslyckas med sina respektive Rörelse
kast. Isåfall tar spelfiguren som börjat sjunka ett liv i skada och det blir en ny 
Runda. En Runda är en kort tidsrymd i spelet där alla agerar samtidigt. När 
alla har agerat är Rundan slut och en ny Runda där alla får agera tar vid. Spel
figurerna får alltså försöka göra något igen.

När de har räddat sin vän får de ta sig upp på andra sidan av myren, blöta och 
kalla av myrvattnet. Spelfigurerna torkar dock fort i den tryckande hettan som 
råder. Berätta också för spelfigurerna att de skymtar en timrad stuga längre in i 
granskogen.

Läs högt:
När ni har gått lite närmare den grånade timmerstugan hör ni yxslag mot 

vedträn och snart kan ni se en spenslig gestalt med grå kläder och alldeles vitt 

hår hugga ved vid en huggkubbe invid stugan. På marken vid henne ligger en 

hög med kluven ved, och lite längre bort ligger en stor vildkatt och tvättar sig. 

Vildkatten ser upp mot er med klarblå ögon, och den gråklädda isalven vänder 

sig mot er.

”Jaha, vilka är ni och vad vill ni mig?” säger hon och slår fast yxan i huggkubben 

med ena handen. 
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Spelarna får nu berätta för Viisa vilka de är och vad de gör där. De måste klara ett 
Svårt Upptäckakast ifall de inte har med sig vinbärsgelén, men bara ett Normalt 
Upptäckakast om de har med sig den. För ett svårt kast måste de slå två tärning
ar och välja den sämsta. För ett normalt kast får de slå en tärning. Om de lyckas 
kommer Viisa att berätta vad de vill veta utan att de måste hjälpa henne med 
olika sysslor först. Om de misslyckas kommer Viisa att kräva att de hjälper henne 
hugga klart veden, stapla den i travar och fylla två spannar med gyllenbär som 
växer vid myrkanten vid Rodosvaara på andra sidan granlandet. Du har tidigare i 
sagan provat på att improvisera lite, och nu är det dags att göra det igen. Impro
visera fram en dialog mellan Viisa och spelfigurerna, där du sköter rollen som 
Viisa medan spelarna sköter sin respektive spelfigur. Utgå från tärningskastet de 
gjorde tidigare för att se om Viisa är välvilligt inställd eller inte. Om de miss
lyckades med tärningskastet kommer hon inte att ge med sig med mindre än att 
spelfigurerna utför följande sysslor:

• Hugger ved (Vid ett lyckat Rörelsekast tar det en timme, vid ett miss
lyckat Rörelsekast tar det två timmar)

• Travar veden (Vid ett lyckat Rörelsekast blir de klara på en halvtimme. 
Vid misslyckat måste de försöka igen, men har hållit på i en halvtimme 
utan att lyckas)

• Plockar två spannar fulla med gyllenbär (Vid ett lyckat Upptäckakast tar 
det fyra timmar; vid ett misslyckat Upptäckakast tar det den dubbla tiden)

Läs högt:
När ni har fyllt de båda spannarna med gyllenbär värker det i både rygg och 

ben efter allt hukande och krummande. Ni turas om att bära de tunga spannarna 

tillbaka till Viisas stuga. Hon sitter med benen i kors på en filt på marken och 

värmer sig vid en öppen eld då ni kommer tillbaka. När hon ser de gyllene bären 

ni hämtat ler hon och säger: ”Bra jobbat, nu tar ni den ena hinken och ställer in 

den i stugan. Bara en liten bit innanför dörren blir bra. Den andra hinken ska ni 

ha med er tillbaka hem. Där ska ni låta er helare koka den och ge de febersjuka 
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en kur med en sked gyllenbär morgon och kväll i en vecka.” Hon tystnar och 

nickar. ”Ja, det är nog allt. Om ni inte vill ge er av redan ikväll får ni sova på 

granrisbäddar på golvet i min stuga. Om ni vill ger er av genast råder jag er att 

låna en av mina lyktor för att inte gå ner er i myren i mörkret.”

Spelarna får bestämma om spelfigurerna ska sova över hos Viisa eller inte. Om 
de ger sig av och tar samma väg över myren som när de kom behöver de inte slå 
något tärningskast, så länge de har med sig lyktan som de får låna av Viisa. Hon 
ber dem isåfall att lämna kvar lyktan vid myrkanten så att hon kan hämta den 
nästa dag. De kan även få en kont (en slags korg gjord av näver och avsedd att 
bäras som en ryggsäck) för att transportera hem gyllenbären i.

Om spelfigurerna sover över får de en natts stärkande sömn. Under natten får de 
också tillbaka var sitt liv om de har förlorat något.

Hem till byn, läs högt:
Resan hem går bekymmersfritt. Ni når er hemby innan skymningen och upp

söker genast Varak, helaren. Varak lyssnar till era instruktioner om gyllenbären 

och tillreder dem därefter enligt Viisas befallning. Medicinkuren han sedan ger 

till de febersjuka har god effekt. De sjuka blir snabbt bättre och efter en vecka är 

de fullt återställda. Byn beslutar sig gemensamt för att ställa till med fest för att 

fira att ni räddat dem och Varak tackar er personligen.

Ni har nu klarat av en första, ganska enkel saga till Sagospelet Äventyr och kan 
antingen ge er på regelboken eller fortsätta med snabbstartsreglerna i detta häfte.
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Lähtemän

Junovaara

Isäjänkkä

Rodosvaara
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2. Handelsregler för Masona

I den fantastiska Kickstartern utlovades en uppsättning handelsregler till Öster
landen. Världsböckerna växte dock i omfattning och efter en enkät bestämdes 
det att de skulle få fokusera på Nordhelm och Övärlden vid Västanhavet. Därför 
har vi flyttat handelsreglerna till häftet med expertregler och skapat regler som 
ska fungera över hela Masona, oavsett var i världen du väljer att spela.

Om du inte har kartorna över Masona rekommenderar vi varmt att du skaffar 
dem så att du lättare kan se alla platser som det talas om.

Transportmedel

Det finns två huvudsakliga transportmedel: fartyg till sjöss, och vagnar eller 
karavaner med vagnar till lands. Huvudsakligen beskrivs här handel till sjöss.

Skapa ditt fartyg

Egenskaper

Precis som spelfigurer eller monster har fartyg olika egenskaper. Här är de egen
skaper som ett fartyg har, och som beskriver hur det fungerar:

Storlek visar hur stort skeppet är, ett relativt värde mellan 110 där 10 är en 
gigantisk mellosisk galleon medan en penzarisk slup har 1.

Last är 10 x Storleken på fartyget. Det visar hur mycket last fartyget har plats för.

Teknologi är ett värde på 03 som baseras på vilket skeppsvarv som byggt skep
pet. Detta påverkar Rörlighet och Tålighet.
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Tålighet är hur många Liv fartyget har och är lika med storlek, delat med två 
(avrundat uppåt) + teknologin på det skeppsvarv som byggt fartyget.

Rörlighet används när fartyget ska klara av utmaningar som strid eller hård 
vind. Det omfattar segel, rigg och hur tekniskt avancerad konstruktion fartyget 
har. Startvärdet är 8 minus fartygets storlek, och därefter lägger man till Tekno
login för skeppsvarvet där det byggdes. Värdet kan som lägst sättas till 1 och som 
högst till 9. Skulle du få andra värden justeras de antingen upp till 1 om de är 
lägre, eller ner till 9 om de är högre.

Hastighet används för att räkna ut hur lång tid resorna tar och kan även använ
das för att avgöra kapplöpningar mellan skepp som har samma vind och samma 
rörlighet. Startvärdet är 8 minus fartygets storlek. Därefter får skepp som har 
högre Rörlighet än Storlek +1 i hastighet. Om Rörligheten är dubbelt så stor som 
Storleken eller mer, får skeppet +2 i hastighet.

Stridsförmåga är 0 initialt för alla handelsfartyg och kan bara höjas med special
förmågor. För krigsskepp är detta ett värde mellan 19.

Som du ser är det inte svårt att skapa ett fartyg. Bestämmer du bara storleken och 
var skeppet är byggt så är resten lätt att räkna ut.

Pris och tillverkning

Du kan själv bestämma egenskaperna för ditt fartyg så länge du utgår från den 
kostnad du vill lägga på det. Om du inte kan eller vill räkna på detta sätt kan du 
slumpa fram ett skepp genom att slå två tärningar och ta den lägsta som skeppets 
storlek och sedan slumpa fram ett skeppsvarv.

För att få veta vad ett fartyg kostar väljer du vilket skeppsvarv du vill bygga det 
på och lägger till 2 till skeppsvarvets Teknologivärde. Multiplicera resultatet med 
Storlek på det tänkta fartyget och multiplicera resultatet med 10. Detta är priset 
i masonska guldkronor för att bygga fartyget. Därefter får du betala extra för alla 
specialförmågor. Som synes är det inte för den fattige att äga skepp.
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Fartyget tar tre dagar per guldkrona att bygga, eller halva tiden om det kan byg
gas på något av de två magiska skeppsvarven i Ingenburg eller Chaniros (det går 
även rykten om att Nijan har några Trolldomskunniga skeppsbyggare men det 
kan inte stämma då magi inte fungerar så bra i Österlanden).

Många fartyg ägs inte av enskilda individer utan av stora handelshus som består 
av en grupp köpmän och rika individer, eller rentav hela nationer. Drottningen 
eller kungen kanske investerar i alla skepp som byggs mot rättigheter till vinster
na. Annars säljer mer avancerade städer (kunskap 6+) ofta rättigheter i form av 
ägarandelar som ger rätt till vinsterna.

Exempel: Spelaren Hans bygger ett skepp som hans sagor ska utspela sig på. Han 

bestämmer sig för att fantisera ihop ett skepp från Hasans som ska utforska världen 

och bedriva handel med fjärran länder. Han vill ha ett ganska stort skepp, men ingen 

gigant, och väljer storlek 6. Hans bestämmer sig för att Hasans eget skeppsvarv ska få 

bygga fartyget. Det har teknologi 1 och priset blir då 3x6x10 eller 180 guldkronor. Det 

kommer att ta 3x180 = 540 dagar att bygga skeppet.

Det kommer att ha Storlek 6, Last 60, Tålighet 4, Rörlighet 4 och Hastighet 2. 
Hans döper skeppet till Stjärnfararen.

Skeppsvarv

Olika skeppsvarv har olika egenskaper som ofta kan ge skeppen därifrån särskilda 
egenskaper. Kanske är virket särskilt bra, kanske har de duktiga segelmakare. Egen
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skaperna kan variera och du kan själv skapa egna specialförmågor om du vill ha ett 
varv som bygger egna skepp. Nedan är exempel på teknologin i några hamnar.

Teknologi 3: Ingenburg, Chaniros (Arana), Indina  
Teknologi 2: Nijan, Baltaine (Parrance)
Teknologi 1: Estancia (Östhavspiraterna), Tyros, Anayo (De Fria rikena), 
Hasans, Överstad (Alea Masona)
Teknologi 0: Amtli, Wall, Brandenweld, Valdion, Oloro 

Ingenburg och Chaniros på Arana är de enda två skeppsvarven som regelbundet 
väver in magi i sina fartyg. Du kan ge alla skeppsvarv specialegenskaper som 
motsvarar antingen snabbare tillverkning eller någon av specialförmågorna du 
tycker passar som då kommer ”på köpet”. Exempelvis kan du på sidan 24 i regel
boken läsa att skeppsvarvet i Överstad gör snabba skepp (+1 hastighet precis som 
världens bästa varv i Ingenburg). Det är bara varv som har Teknologi 1 eller mer 
som kan ha varvsförmågor.

Exempel på varvsförmågor
Hasans:  +1 i Rörlighet för Navigation
Tyros:  +1 Stridsförmåga
Chaniros:  +1 i Rörlighet vid Strid
Nijan:  +10 Last
Ingenburg: +1 Hastighet

Specialförmågor

Ett skepp kan alltid ha en specialförmåga. Därutöver kan skeppet få ytterligare 
specialförmågor, upp till så många specialförmågor som motsvarar dubbla Tek
nologin på det skeppsvarv som byggde skeppet. 

Varje specialförmåga adderar 30 guldkronor till priset. Några specialförmågor 
kan köpas i grader (ungefär som färdigheter). Då köper man en nivå i taget men 
skriver bara upp den högsta man har av en viss sort. Varje nivå räknas som en 
specialförmåga vad gäller pris och maximalt antal.
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Stort lastutrymme: Ökar lastkapaciteten med 50 %. Minskar Rörligheten 
med motsvarande. Kan inte bära passagerare eller marinsoldater.
Hemligt lastutrymme: Ökar lastkapaciteten med +2. Utrymmet kan inte 
hittas vid en normal inspektion. Påverkar inte Rörligheten.
Skicklig Navigatör: Får slå en nivå lättare slag för Rörlighet vid Navigation 
(se händelser).
Skicklig Kapten: Får slå en nivå lättare slag för Rörlighet vid Fara och Strid 
(se händelser).
Skicklig förhandlare: får +1. 
Marinsoldater (I-II): Ger handelsfartyget möjlighet att försvara sig i strid. 
Kan ej användas för att anfalla andra fartyg men däremot för att anfalla till 
lands. –10 i Last för varje nivå.
Stridsförmåga (I-III): Ger handelsfartyget möjligheten att slåss i strid. Notera 
att stridsfartyg har Stridsförmåga som en egenskap (värde 110), så även ett 
handelsfartyg som kan strida är fortfarande inte en match för erfarna priater.
Erfaren besättning (I-III): Ger dig en mer erfaren besättning än vanligt. 
Färdighetsvärdet adderas till Rörlighet för alla situationer.
Bra virke: Ökar Tåligheten med 2.
Bra segel: Ökar Rörlighet med 1 för Fara.
Snabbyggd (I-II): Minskar byggnationstiden med 15 eller 30 %. Minskar Tå
ligheten med 1 respektive 2.
Passagerarfartyg: Minskar lasten med 5 poäng per hytt som du vill bygga. 
Kan använda lasten ”Passagerare” med 2 laster per hytt.
Slavfartyg: Kan lasta slavar. Detta är förbjudet nästan överallt utom i Faradez
bukten och i Sem Saros i söder, samt i Thurfjord och Sotland i norr. Skepp som 
utrustas med det här blir slavskepp och måste minska lastutrymmet med 25 % för 
att få plats med mat. Skeppet kan reservera ytterligare 10 Last för annan last än 
slavar. 
Fartyg för djurtransport: Att hämta exotiska djur är lönsamt men svårt.
Magiskt skepp: Gör skeppet tre gånger dyrare än normalt och kan bara byg
gas i Nijan, Ingenburg eller Chaniros. Sagoberättaren ger skeppet en magisk 
förmåga. Exempel kan vara: Självläkande skepp (reparerar sig självt), Tids
skepp (kan halvera restiden utan att ha högre hastighet), Drakskepp (kan spru
ta eld ur galjonsfiguren), Spindelskepp (kan släppa ut ett stort nät efter sidorna 
som sprider sig i havet och fångar andra skepp) eller vad helst Sagoberättaren 
tycker är lämpligt.
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Hamnar

Masona är fullt av hamnar eftersom stora delar av världen består av hav. Här är 
en lista på några av de mest välkända hamnarna. Alla hamnar beskrivs med några 
grundegenskaper som förklarar hur avancerade de är. 

Egenskaperna är: Storlek (hur stor staden är som sjöfartsstad och befolkning), 
Rikedom (hur rik staden är som handelsstad betraktat),  Kunskap (hur tekno
logiskt avancerad civilisationen är där hamnen ligger), Ordning (hur strukture
rad och laglig hamnen är. Ett lågt värde innebär att det är pirater och kriminella 
där, men lätt att sälja förbjudna varor).

Om du har kartorna över Masona kan du hitta alla hamnstäder på världskartan 
eller på de två regionkartorna. Det finns självklart fler handelsstäder i de delar av 
världen som inte är beskrivna än och du kan dessutom hitta på helt egna städer i 
din egen berättelse. 

Namn (kontinent) Storlek Rikedom Kunskap Ordning

Nijan (Ö) 10 7 5 2
Hasans (N) 3 6 4 6
Tyros (Ö) 7 4 6 8
Indina (Ö) 6 8 7 7
Drottningborg (V) 5 4 5 6
Estancia (V) 1 2 3 3
Oloro (S) 6 6 2 2
Brandenweld (N) 4 3 4 6
Valdion (V) 2 2 3 7
Ingenburg (N) 2 3 8 6
Enhaven (Ö) 3 4 5 5
Chaniros (V) 1 2 6 4

Värdena används delvis för att ta reda på hur mycket pengar man tjänar men kan 
också påverka hur bra resan går. 
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Fylla lastrummet

När du har ett fartyg och en hamn kan du börja din resa. Men vad ska du handla 
med? Som Sagoberättare kan du själv välja vilka varor som du vill ska finnas och 
listan kan göras kort eller lång. Här följer några exempel på varor. Det är inte alla 
hamnar på en kontinent som har en vara. Om du läser världsböckerna får du en 
bild av var vissa varor är mer eller mindre vanliga.

Vara Pris/last Egenskaper

Juveler 20 hållbar, farlig, ovanlig
Guldtackor 16 hållbar, farlig, ovanlig
Silvertackor 11 hållbar, ovanlig
Koppartackor 7 hållbar
Järntackor 5 vanlig
Tyger 3 vanlig
Salt 4 ovanlig
Skinn och hudar 2 vanlig
Timmer 1 vanlig
Exotiska kryddor 9 ovanlig
Lyxvaror (socker, choklad, te) 8 ovanlig, känslig
Exotisk mat (udda frukter osv) 6 ovanlig, känslig
Exotisk sten (marmor, obsidian) 3 ovanlig
Matvaror (säd, torkad fisk, osv) 1 vanlig
Magiska tillbehör 13 farlig, (illegal), ovanlig
Vapen 9 farlig, ovanlig
Exotiska djur 18 ovanlig, farlig, (illegal), 

speciallast
Slavar 5 illegal, speciallast
Passagerare 10 vanlig, farlig, speciallast

Hållbara varor är de enda du kan ha med dig på en världsresa, de kommer annars 
att ruttna. Varor som inte är hållbara och som är med på en lång resa har –1 när 
de ska säljas och –2 på en världsresa. Känsliga varor ger –2 på en lång resa och ger 
–3 på en världsresa. Farliga varor är farliga att hantera, antingen i sig själva eller 
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för att de snabbt lockar till sig pirater. Illegala varor är olagliga nästan överallt 
men kan ge mycket stor vinst. Vanliga varor är sådana som kan finnas i stor 
mängd och får förekomma i stor mängd när du ska köpa last (se nedan). Special
last kräver särskilda förutsättningar för att kunna ta ombord lasten. Man måste ha 
hytter eller lastrum anpassade för detta. Ofta kan skepp som transporterar special
last inte lasta något annat än just den lasten. Undantaget är passagerarfartyg då 
man kan inreda hytter och ändå ha kvar en del av lastrummet (se specialförmåga).

Att köpa last

Hamnens storlek avgör hur många varor som kan finnas att köpa.

Storlek Varor

1 En vanlig vara
2 Två olika vanliga varor
3 Två vanliga varor och en ovanlig
4 Tre vanliga varor och en ovanlig
5 Tre vanliga varor och två ovanliga
6 Tre vanliga varor, två ovanliga och en farlig/illegal
7 Tre vanliga, tre ovanliga och en farlig/illegal
8 Tre vanliga, tre ovanliga och två farliga/illegala
9 Tre vanliga, tre ovanliga och tre farliga/illegala

10 Allt som Sagoberättaren bedömer kan finnas.

Sagoberättaren gör en lista och kan självklart, om hen vill göra det, lägga till egna 
varor som passar in i berättelsen.

Varor som har flera olika egenskaper måste uppfylla alla egenskaperna för att 
passa in. En vara som både är ovanlig och farlig kan bara förekomma om det 
finns både farlig och ovanlig i listan. Däremot kan den då dela plats med en an
nan farlig vara som inte är ovanlig genom att den kan ta ”plats” i en ovanlig.
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Du kan alltid räkna med att baspriset är det pris som du kan få tag i varorna på 
där de finns i rimlig mängd att köpa. Slå mot Kunskap för att få +2 på tabellen 
nedan.

Slå 1T10 för att hitta bra last att fylla lastrummet med.

1 Vanlig last, nog för 25 % av ditt lastrum
2 Vanlig last, nog för 50 % av ditt lastrum
3 Vanlig last, nog för 75 % av ditt lastrum
4 Vanlig last, nog för 100 % av ditt lastrum
5 Ovanlig last för maximalt 25 %, resten vanlig last
6 Ovanlig last för maximalt 50 %, resten vanlig last
7 Ovanlig last för maximalt 75 %, resten vanlig last
8 Farlig eller illegal last för 25 %, resten ovanlig eller vanlig last.
9 Farlig eller illegal last för 50 %, resten ovanlig eller vanlig last.
10 Farlig eller illegal last för 75 %, resten ovanlig eller vanlig last.
11+ Valfri last upp till 100 %

Kaptenen på fartyget kan välja att blanda last efter vad pengarna räcker till. Om 
det inte finns varor nog i utbudet får man alltid välja varor av en ”enklare” kate
gori (ovanlig istället för farlig/illegal, vanlig istället för ovanlig).
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Sjöresan

Nu är det dags att bestämma vart du ska resa. Antingen kan du välja mål på 
kartan över Masona om du vill det, eller bara konstatera hur lång resan är. Korta 
resor är ofta inom samma eller närliggande länder. Medellånga är till andra 
länder i närområdet. Långa resor är till fjärran delar av den kända världen och 
Världsresor är utforskande resor till fjärran länder.

Restid Typ av resa Antal händelseslag

5 dagar Kort 1
10 dagar Medellång 2
15 dagar Lång 3
30 dagar Världsresa 6

Att lämna hamnen

Innan du kan komma iväg gäller det att lämna hamnen. Med all last ombord är 
fartyget ett attraktivt byte för både tjuvar och en del så kallade ”hamnpirater” 
som väntar på skepp precis när de lämnat hamnen. Slå ett slag med en T10 mot 
hamnens värde i Ordning. Om slaget lyckas har avfärden gått bra. Misslyckas det 
har du fått ge sig av i all hast efter någon form av bråk. Detta kommer att påver
ka din resa framöver. Slår du en 10:a har du hamnat i strid med hamnpirater och 
måste läsa på tabellen för utmaningar och genomföra den utmaningen.

Händelseslag
För att sätta färg på resan, om du inte vill sagospela hela som en saga i sig självt, 
kan du slå händelseslag. På 15 händer ingenting, på 6 eller mer händer något 
och skeppet är i fara. Har du en skicklig kapten eller en skicklig navigatör får du 
–1 på tärningsslaget.
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Utmaningar längs vägen

1 Strid: Fartyg från fientlig nation. Ett skepp från en nation som 
vill kapa ditt skepp syns vid horisonten. Med lite tur kan du und
komma, annars blir det strid. Sagospela händelsen. Notera eventu
ella skador på skeppet.

2 Strid: Monster. Det finns många farliga monster i havet och i luft
en. Kraken, drake, sjöorm, etc. Sagospela attacken. Notera eventu
ella skador på skeppet.

3 Strid: Pirater. Ett skepp från en nation som vill kapa ditt skepp 
syns vid horisonten. Med lite tur kan ni undkomma, annars blir det 
strid. Sagospela händelsen.

4 Navigation: Stiltje. Fartyget får en Försening på tre dagar i brist 
på vind. Nästa gång du ska slå för en händelse har du +1 på slaget 
då besättningen är frustrerad.

5 Navigation: Ur kurs. Ni seglar fel och du får lägga 1T10 dagars 
Försening till resan. Slå 1T10 mot skeppets Rörlighet (navigation). 
Om slaget lyckas får du dra av lika många dagars Försening då ni 
seglar igen tiden. Nästa gång du ska slå för en händelse har du +1 
på slaget då besättningen är frustrerad.

6 Fara: Storm. Ni råkar ut för en storm. Slå mot skeppets Rörlighet 
(Fara). Om du lyckas klarar sig skeppet utan större skador och får 
bara 1 Tålighet i skada och 1 dags Försening. Om slaget var en 1:a 
får det ingen skada och ingen försening. Om slaget misslyckades 
har skeppet tagit skada. Slå två tärningar och ta det lägsta värdet i 
skada och Försening. Om slaget misslyckades och du fick en 10:a, 
slå två tärningar och ta ta det högsta värdet i både Skada och För
sening. Skeppet förlorar 10 last per skada det tar (slumpa ut vilken 
last som åkt överbord). Om skeppet sjunker får du sagospela hur 
det går.

7 Fara: Farliga rev eller annat fenomen. Du riskerar att segla in 
i ett rev. Slå mot skeppets Rörlighet (Fara) för att navigera runt de 
farliga skären. Om det lyckas klarar du dig utan skador eller förse
ningar. Om slaget misslyckas, slå 3T10. För varje tärning som visar 
710 får skeppet 1 i Tålighet i skada. Skeppets last skadas med 10 
last per skada i Tålighet.
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8 Navigation: Vilse. Du seglar inte bara ur kurs utan helt vilse. Far
tyget är vilse i 1T10 dagar och tillbringar ytterligare 1T10 dagar för 
att komma på rätt kurs igen. Nästa gång du ska slå för en händelse 
har du +2 på slaget då besättningen är mycket frustrerad.

9 Fara: Myteri. Slå ett slag för kaptenens Upptäcka (använd skep
pets rörlighet om du inte har en namngiven kapten) för att se om 
Myteriet bryter ut. Om kaptenen inte märker myteriet blir det strid 
ombord som måste sagospelas. Om kaptenen märker myteriet kan 
kaptenen avstyra det genom att dela ut den mest värdefulla lasten 
i present till besättningen. Stryk hälften av den dyraste lasten som 
skeppet har ombord. En besättning som varit i myteri kommer att 
ha stora delar av den förlorande sidan inlåst och skeppet rör sig 
med halv fart. Om kaptenen slåss och förlorar, blir hen strandsatt 
på en öde ö, och skepp, last och allt går förlorat – men det kanske 
blir en spännande saga!

10 Slå två gånger på tabellen

Förseningar
Om skeppet blir försenat lägger du ihop all total försening. Var femte dag med 
försening får du slå för en ny händelse med +2 på slaget.

Skador
Skepp som är skadade seglar långsammare. När ett skepp har tagit halva Tålighe
ten i skada tar resten av resan dubbelt så lång tid (med risk för ytterligare händel
ser). Skepp med 0 i tålighet kan inte segla längre utan ligger stilla i vattnet och får 
skeppet mer skada än ner till 0 (dvs ner till negativa värden) sjunker skeppet.

Reparationer
Till havs kan maximalt 1 Tålighet repareras om du tar en Försening på 2 dagar. 
Ytterligare reparationer måste ske i hamn eller på varv. I hamnar med storlek 
13 kan 1 Tålighet repareras. I hamnar med storlek 46 kan 2 Tålighet repareras 
och i hamnar med storlek 7 eller mer kan 3 Tålighet repareras. På skeppsvarv 
kan all Tålighet repareras. Reparationer kostar 3 guldkronor per storlekspoäng 
och tålighetspoäng.
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Ankomma till en ny hamn

Även när du kommer till en ny hamn behöver du slå för Ordning för att se om 
du får problem med tullen, tillstånd eller rentav pirater. Du slår på samma sätt 
som för att lämna hamnen och med samma effekt men får minus på försäljnings
slaget.

Försäljning och förhandling
Förhoppningsvis kommer skeppet fram och kan sälja sina varor, det som är kvar 
av dem.

Försäljningen fungerar som så att kaptenen eller den spelfigur som ansvarar för 
försäljningen slår ett slag för Upptäcka och ett slag för Kunskap för att leta upp 
en bra kund och övertala denna att köpa lasten. Varje vara måste säljas för sig på 
det här sättet.

Varor som inte är hållbara eller rentav känsliga ger säljaren minus på sina egen
skaper. Ett misslyckat slag på Ankomma ny hamn likaså.

Hur mycket kan säljas?
Kontrollera först om båda slagen är lyckade, ett lyckat och ett misslyckat eller 
båda misslyckade. 

Om båda är lyckade kan all last säljas. Om ett är lyckat kan EN vara säljas (spe
laren väljer vilken). Om båda är misslyckade kan EN vara säljas men när du gör 
uträkningen nedan får du två nivåer sämre betalt enligt tabellen.

Hur mycket får du betalt?
För att få veta det exakta priset noterar du skillnaden mellan vad personen hade 
i egenskapen och vad tärningen visade på var och ett av de två slagen. Lägg ihop 
differenserna på båda slagen och läs av i tabellen.

Exempel: Marina planerar att sälja 20 Last med matvaror och de 8 Last med Silver 

hon har kvar sedan stormen tog lite av det med sig. Hon lyckades med slaget för 

att ankomma hamnen bra. Hon har Kunskap 5 och Upptäcka 6. Hon slår en åtta på 

kunskapsslaget och en femma på upptäckaslaget för matvarorna. Ett slag är lyckat 
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(Upptäcka) och ett är misslyckat. Hon får sälja en av varorna och väljer att först 

räkna ut vad hon kan få för respektive vara innan hon bestämmer sig.

8 mot 5 i kunskap är –3 och 5 mot 6 är +1. Hennes totala värde är –2. Hon 
kommer att tjäna bara 2 % på vad hon betalade. Eftersom hon förlorat lite last av 
silvret vill hon inte sälja det, det räcker inte för att täcka kostnaden. Hon säljer 
20 Last mat som hon köpt för 20 guldkronor till ett pris av 20 guldkronor och 40 
silverstycken. Inte en fantastisk affär. 

Attraktiva varor
Vissa varor kan vara extra attraktiva i hamnen. Detta är helt upp till Sagoberät
taren. De kan då prissättas med +1 nivå i pris. Särskilt hög kvalitet på varor kan 
också ge högre nivå i pris, eller om det är en väldigt specifik vara från en erkänt 
duktig plats (som vapen från Mellosi eller frukter från Meandros).

Varor som inte är vanliga och som dessutom kommer från en Lång resa ger +1 
nivå i pris och en Världsresa ger +2 nivåer i pris. Varor från en kort resa ger –1 
nivå och varor som finns att köpa i samma hamn ger –2. 

Avståndet för bonus från längre resor räknas från den hamn där varorna köptes, 
och avståndet till där de säljs. Om man reser runt med flera korta resor mellan 
olika städer för att sälja en vara man köpt långt borta är det avståndet till där man 
hämtade varan som är intressant. Det gör inget om det inte är en exotisk vara.

När Marina efter en längre resa seglat hela vägen hem med silvret (en lång resa) har 

hon bättre lycka och slår en tvåa och en trea mot sina värden på 5 och 6, vilket ger +3 

och +3 eller totalt +6. Hon får +1 i pris för att varorna kommer långt borta ifrån, vil-

ket modifierar betalningen till +7, +56 %. Nu tjänar hon pengar. Hon köpte 10 laster 

silver för 110 guldkronor och säljer 8 laster silver för 17,16 guldkronor styck. Hon får 

137 guldkronor och 28 silverstycken.



27

Omkostnader
Räkna med att skeppet kostar 5 silverstycken om dagen att hålla i drift per stor
lekspoäng: Detta innefattar underhåll, förråd och lön till besättningen och bör 
räknas in i samband med att man säljer av en vara så att skulden regleras löpande. 

Exempel: Marina har tjänat 27 guldkronor och 68 silverstycken på sin resa. Men 

det finns också kostnader. Hon har fått 2 i Tålighet i skada på resan, men lagar en av 

dem till havs. För den andra skadan får hon betala reparationer i hamnen till en kost-

nad av 12 guldkronor (3x4 i storlek). Nu har hon 15 guldkronor och 68 silverstycken 

kvar i vinst.

Marina har varit på väg med sitt Storlek 4skepp Spinnaren i totalt 52 dagar. Varje 

dag kostar 20 silverstycken (5x4). Det blir 1040 silverstycken eller 10 guldkronor och 

40 silverstycken.

Marinas totala förtjänst blir 5 guldkronor och 28 silverstycken. Hon är inte jättenöjd 

med sin profit och hoppas på bättre lycka nästa gång.

Total differens Försäljningspris 

(jämfört baspris)

–6 eller sämre –25 %(!)
–5 –15 %
–4 –10 %
–3 –5 %
–2 +2 %
–1 +4 %
0 +7 %
1 +11 %
2 +16 %
3 +22 %
4 +29 %

5 +37 %
6 +46 %
7 +56 %
8 +67 %
9 +79 %
10 +92 %
11 +106 %
12 +121 %
13 +137 %
14 +154 %
15 +172 %
16 +191 %
17 +211 %
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Handel till lands

Handel till lands fungerar på samma sätt, men städer ersätter hamnarna och en 
vagn har bara 14 i lastkapacitet. Därför blir det karavaner eller mindre laster, 
och sällan världslånga resor utan många lite kortare. Det blir ännu viktigare att få 
unika varor med höga värden eller som verkligen behövs för att få en nämnvärd 
vinst. Myteri är inte heller samma problem om man inte reser i öken eller annan 
svårtillgänglig terräng.

Matematikträning och handelregler

Som du säkert redan har märkt är det mycket matematik även i en förenklad mo
dell som den här. Men det är också ett sätt att göra matteräknandet lite roligare. 

Anpassa gärna systemet efter eget behov och börja med att bygga egna skepp, be
rätta vad de ska lastas med, rita och måla dem. Att räkna ut vilka värden skeppet 
får i sina egenskaper efter att man har valt eller slumpat storlek är en bra början. 

Nästa steg är att välja vilken slags resa du ska göra och var du kan tjäna pengar. 
Att räkna ut vilka varor som finns var är lättast om du ritar upp en karta med lite 
städer och platser som du kan välja att åka mellan. Det finns Masonakartor att 
ladda ner från hemsidan utan kostnad om du vill använda dem.

Att jobba med priser och prata om marknad och efterfrågan, eller blanda in löne
frågor för besättningen och rättvisa är också möjligt om du vill gå den vägen och 
prata arbetsmiljö och andra lite tyngre frågor om barnen är mogna för det.

Ett tips är att låta barnen göra sina egna handelshus med ritade flaggor och få 
börja med var sitt lite mindre skepp med storlek 3 eller 4. Kanske får de ett lån 
av en rikare köpman och kan börja utrusta sina första skepp. Snart kan de betala 
tillbaka lånet och kan utvecklas vidare. Det här kan man fortsätta spela med un
der lång tid, plocka fram och göra små byggklossar som motsvarar lasten som de 
har, rita upp skeppen på papper och skriva ner vart de är på väg och vad de tänkt 
sig att de ska sälja där. Bara fantasin sätter gränserna i Masona!
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Expertreglerna är för dig som vill ta Sagospelet Äventyr till nästa nivå och rekom
menderas från 11 år och uppåt. Expertreglerna är tänkta att kunna kombinera ett 
“vanligt” rollspel med en fortsättning på de regler som finns i Sagospelet Äventyr.

Observera att detta endast är en betaversion. Vi vill ha dina synpunkter och 
tank ar om hur vi göra reglerna bättre. Så småningom är det tänkt att expertreg
lerna ska komma ut som en helt egen produkt. 

Grundegenskaper

Grunden i din hjältes förmåga att lösa problem är de grundegenskaper som hjält
en har. De är totalt åtta till antalet och utgår från de fyra egenskaper som finns i 
grundreglerna till Sagospelet Äventyr. Grundegenskaperna använder du när du ska 
utföra saker. 

Precis som i grundreglerna är höga värden bra och går från 19 för vanliga spel
figurer. Du slår normalt tre tärningar och ska slå lika med eller under värdet på 
din grundegenskap med så många tärningar som möjligt. Slaget kan modifieras 
av färdigheter du har, rådande omständigheter (till exempel om det är mörkt), av 
magi och andra särskilda omständigheter. 

Höga värden i dina grundegenskaper gör det alltså lättare för dig att lyckas.

Expertregler
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Rörelse

Den fysiska förmågan delas upp i styrka och smidighet. Styrka är den fysiska 
råstyrkan, konditionen och uthålligheten. Smidighet representerar snabbhet, 
vighet samt förmågan att undvika skador.

Rörelse: Styrka
Styrka är hur kraftfull du är. Dina muskler och din kroppsbyggnad räknas 
in i din styrka, liksom förmågan att stå emot skador och din generella 
tålighet och kondition.

Rörelse: Smidighet
Smidighet är din vighet, kvickhet och reaktionsförmåga i ett. Smidighet 
används även för precision och för pricksäkerhet. Därför är den grunden 
för en rad andra färdigheter som kräver att du rör dig på ett visst sätt.

Kunskap

Kunskap är din intelligens och din lärdom som delas i två delar baserad på förmå
gan att teoretiskt lära sig saker och sätta samman kunskap till intelligenta slutsatser 

Kunskap: Skolning
Den här grukan ndegenskapen samlar logik och resonemang, förmågan att 
samla på stora mängder kunskap och sätta ihop dem till meningsfulla slut
satser. Lärda professorer och forskare, biblioteksföreståndare och många 
magiker har höga värden i denna form av kunskap.

Kunskap: Kreativitet
Här återfinns den intuitiva kunskapen, förmågan att hitta på nya lösningar. 
Om Skolning är förmågan att tänka logiskt, är Kreativitet förmågan att tän
ka nytt och att omsätta kunskap i praktisk handling, till exempel i hantverks
färdigeter. Kreativitet kräver inte att du har någon Skolning eller särskild 
läggning, det finns folk med hög Kreativitet i alla yrken. Sagoskalden, tunn
bindaren och mästertjuven är alla ofta karaktärer med hög Kreativitet.
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Trolldom

Trolldom är din magiska förmåga och egenskapen som styr hur du hanterar alla 
former av magiska egenskaper. Den delas i två delar där den ena är viljestrykan 
du behöver för att kunna dra kraft till din magi och den andra är förmågan att 
forma magin. Bara magiker bryr sig om att kunna forma kraften, men många 
ledare och riddare har hög inneboende vilja, och mest av allt har älvorna som 
består till stor del av rå vilja.

Trolldom: Vävning
Detta är den delen av din magiska förmåga som styr hur bra du är på att 
väva samman de magiska trådarna till en förtrollning. Det är din magiska 
skicklighet som styr alla färdigheter du använder för att kasta magi. Därför 
är det den viktigaste egenskapen för den som ska hålla på med magi. 

Trolldom: Vilja
Din vilja är din inre potential som ger dig energin till din magiska förmå
ga. Det är också en reflektion av din inre styrka, vilket gör att vissa yrken 
som inte utövar magi ändå har hög vilja för att kunna stå emot pressande 
situationer. Vilja används till dina magipoäng och i situationer där du 
måste kunna hantera det oväntade.

Upptäcka

Upptäcka är din förmåga att förstå din omgivning och att kunna agera på den 
information den ger. Den delas i en del som handlar om att kunna iaktta med 
alla sinnen, och en som handlar om hur bra du är på att hantera små upptäckter 
kring hur andra reagerar i när du försöker övertala eller bluffa dig fram.

Upptäcka: Uppfattning
Dina sinnen som du använder för att se, höra, smaka, dofta och känna i 
olika sammanhang. Den används för att se om du får syn på vätten innan 
den hoppar fram bakom dörren, eller om du kan avgöra på smaken av en 
druvjuice på vilken ö druvorna är plockade på.
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Upptäcka: Lyhördhet

Att iaktta är inte bara att kunna se sådant som är gömt, utan också förmågan 
att läsa av andra. Lyhördhet styr färdigheter som handlar om att övertala, 
bluffa, köpslå och liknande. Den gör att du förstår andras intentioner och 
önskningar. Bluffmakare, handlare och politiker har alla högt i den här 
egenskapen.

Köpa grundegenskaper

I grundreglerna finns en tabell över olika typer av spel och hur många poäng man 
får för att köpa egenskaper. I Expertreglerna fungerar det på ett liknande sätt.

Det finns två olika nivåer av spelande i Expertreglerna:

Typ av spel Antal poäng

Hjältespel 50
Spännande spel 40

Kostnaden för grundegenskaperna beror på hur högt värde du vill köpa:

Värde Kostnad i poäng

14 1 poäng per steg
57 2 poäng per steg
89 4 poäng per steg

Exempel: För att köpa Lyhördhet 7 betalar du först 4 poäng totalt för steg 14 (4 

steg x 1 poäng = 4 poäng) och sedan ytterligare 6 poäng för steg 57 (3 steg x 2 

poäng = 6 poäng). Totalt blir det alltså en kostnad på 10 poäng för att köpa en 

grundegenskap med värde 7. 

Liv

Dina Liv motsvarar dina sammanlagda värden i Styrka och Vilja.
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Grundskada

Den grundskada din spelfigur gör i obeväpnad strid och närstrid baseras på dina 
sammanlagda värden i Styrka och Smidighet. Läs sedan av nedanstående tabell.

Sammanlagt värde Grundskada

212 1
1315 2
1617 3
18 4

Magipoäng

För dig som inte har en sysselsättning med magisk inriktning, motsvarar ditt 
värde i Vilja dina Magipoäng. För sysselsättningar med magisk inriktning gäller 
Vilja+Kunskap.

Initiativ

Initiativ räknas fram genom att lägga samman Uppfattning och Smidighet.

Förflyttning

Förflyttning motsvarar ditt värde i Smidighet.

Färdigheter

Färdigheterna i Expertreglerna fungerar i stort sett som i grundreglerna. En 
viktig skillnad är dock att du anger baschansen vid varje färdighet. Baschansen 
baseras på en eller ibland två grundegenskaper. Till detta lägger du sedan till 
värdet på din färdighet i kolumnen för Färdighetsvärde vilket ger dig ett total
resultat när du slår för just det som färdigheten täcker.
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Du har ett värde mellan 03 i färdigheter. 0 innebär att du har grundläggande 
novisträning, men ingen egentlig bonus. Det finns också Avancerade färdigheter 
som innebär att du måste ha träning i dem för att effektivt kunna utöva dem. Det 
är här värdet “0” i en färdighet kommer in. Det gör att du är novis och kunnig.

FV Nivå

0 Novis (tränar fortfarande)
1 Gesäll (nått den nivå som krävs för att kunna utöva färdigheten 

yrkesmässigt)
2 Lärare (erfaren gesäll som nått en nivå där de kan träna andra 

gesäller)
3 Mästare (mästarbrev och en av de bästa i staden eller landet)
[4] [Hjälte (en nivå ingen kan börja på, känd över stora delar av värl

den)]

Färdighet Grundegenskaper Typ

Administration Skolning Avancerad
Akrobatik Smidighet+Styrka/2
Arkitektur Skolning+Kreativitet/2 Avancerad
Avståndsvapen Smidighet
Berätta Kreativitet+Lyhördhet/2
Bluffa Lyhördhet+Kreativitet/2
Botanik Skolning
Dans Smidighet+Lyhördhet/2
Dyrka lås Smidighet
Dölja föremål Uppfattning+Smidighet/2
Fordon Smidighet
Ficktjuveri Smidighet+Uppfattning/2
Fiska Kreativitet+Uppfattning/2
Författa Kreativitet
Gastronomi Skolning
Genomskåda Lyhördhet
Geografi Skolning
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Gömma sig Uppfattning
Handelskunskap Skolning Avancerad
Hantera fällor Smidighet+Kreativitet/2
Hantverk Kreativitet+Smidighet/2
Historia Skolning
Hoppa Smidighet+Styrka/2
Ilmarsch Smidighet+Styrka/2
Improvisera Lyhördhet+Kreativitet/2
Intuition Vilja
Jaga Uppfattning+Skolning/2
Klättra Smidighet+Styrka/2
Köpslå Lyhördhet+Kreativitet/2
Leda Lyhördhet+Vilja/2
Lyfta Styrka+Vilja/2
Löpa Smidighet+Vilja/2
Magikunskap Skolning
Matematik Skolning
Matematik: avancerad Skolning Avancerad
Medicin Skolning
Måla Kreativitet+Skolning/2
Navigera Skolning
Närstridsvapen Smidighet+Styrka/2
Orientera Uppfattning+Skolning/2
Reagera Smidighet+Uppfattning/2
Rida Smidighet
Simma Styrka+Smidighet/2 Avancerad
Sjunga Lyhördhet+Skolning/2
Skulptera Smidighet+Kreativitet/2
Skådespela Lyhördhet+Kreativitet/2
Slagsmål Styrka+Uppfattning/2
Smyga Smidighet+Uppfattning/2
Spela Uppfattning+Kreativitet/2
Sprint Styrka+Vilja/2
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Språk Skolning Avancerad*
Spåra Uppfattning+Skolning/2
Strid till häst Smidighet
Stridskonst Smidighet+Uppfattning/2
Söka Uppfattning
Taktik Skolning+Kreativitet/2
Trolleritricks Smidighet+Lyhördhet/2
Undvika Smidighet+Uppfattning/2
Zoologi Skolning
Överlevnad Skolning+Kreativitet/2
Övertala Lyhördhet+Vilja/2

* Hemspråk räknas inte som avancerad färdighet.

Avancerade färdigheter

En annan ändring i Expertreglerna är att vissa färdigheter är Avancerade färdig
heter. Det är sådana som du inte kan försöka om du inte har en grundläggande 
träning. Om du försöker dig på en aktivitet som är kopplad till en Avancerad 
Färdighet utan att ha någon färdighetsnivå kommer det vara nästan omöjligt att 
lyckas.

Du får 3 i din grundegenskap och du får en Särskild Nackdel.

Att göra ett tärningskast

Du slår alltid tre tiosidiga tärningar. Tärningarna använder du för att se hur bra 
du lyckas. Dina grundegenskaper, förmågor och magiska föremål påverkar hur 
det går.
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För att lyckas ska du slå lika med eller under ditt grundegenskapsvärde (eller din 
baschans för de färdigheter som baseras på två grundegenskaper) för den färdig
het som är aktuell.

Sagoberättaren bestämmer hur svårt något är. Normalt räcker det att du lyckas 
med en tärning av de tre. Ett svårt slag kräver att två av de tre tärningarna är 
lyckade och ett hjältedåd kräver att alla tre tärningarna lyckas. Saker som är lätt
are än Normalsvårt kräver i regel inget tärningsslag utan lyckas automatiskt. 

Svårighetsgrad Antal lyckade tärningar som krävs

Normalsvårt 1
Svårt 2
Hjältedåd 3

Att hoppa över en bäck i skogen som är 2 meter är Normalsvårt. Att hoppa 4 
meter över en liten å är Svårt, och att hoppa 6 meter eller mer är ett Hjältedåd. 
Att dyrka upp ett hänglås är Normalsvårt. Att dyrka upp en mästartillverkad kista 
är Svårt. Att dyrka upp porten till det gamla dvärgkungadömet är ett Hjältedåd. 
Sagoberättaren bestämmer hur svårt något är. Att hoppa över en liten vattenpöl 
eller öppna en hasp är inte ens Normalsvårt och det kan alla göra utan ett slag.

Grundegenskapen och ett lyckat slag

Du lyckas om ditt modifierade tärningsslag är lika med eller lägre än din modifie
rade grundegenskap. Din grundegenskap kan höjas (eller sänkas) av olika saker 
enligt följande tabell.

Modifikation till grundegenskapen Förändrar 

Färdigheter +1 till +3 
Gift och sjukdomar 1 till 3 
Trötthet, utmattning och hunger 1 till 3 
Magiska förutsättningar 3 (förbannelser) till +3 (artefakter)
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Av dessa är färdigheter den som alltid är aktiv. Det är inte alltid spelfigurerna är 
sjuka, trötta eller har magiska föremål. En färdighet är kopplad till en eller två 
grundegenskaper, men Sagoberättaren kan bestämma att en viss färdighet ibland 
ska användas till något annat, eller så kan Spelfiguren bestämma att de försöker 
lösa en uppgift kreativt med en annan färdighet än den som normalt är fallet. Vid 
de tillfällena får Sagoberättaren ta ställning till hur svårighetsgraden påverkas, 
men som en grundregel får man normalt 1 i sin färdighetsnivå eftersom den 
används på ett ovanligt sätt. 

Julias Spelfigur Emira är en duktig tjuv som kan Dyrka upp lås som färdighet. 
När Sagoberättaren fråga om hon har Hantverk: finsmide som färdighet för att 
identifiera vem som tillverkat de fina lås som hon hittat slängda nere i kloakerna 
får Julia erkänna att Emira inte har några hantverksfärdigheter, och eftersom 
Hantverk är en Avancerad färdighet får hon inte lov att slå mot Kunskap: Lär
dom om hon inte har färdigheten. Men Julia är listig. Hon frågar om hon inte 
kan använda sin färdighet i Dyrka upp lås för att känna till kända låstillverkare. 
Sagoberättaren tillåter detta. Emira har 1 i färdighetsvärde för Dyrka upp Lås vil
ket blir 0 för Hantverk: finsmide. Men eftersom hon nu har ett färdighetsvärde, 
även om det är 0, så får hon lov att försöka. 

När du använder en färdighet istället för den tilltänkta på det här sättet, slår du 
normalt mot den grundegenskap som är kopplad till den egentliga färdigheten. 

Emiras höga Rörelse: Smidighet (värde 7) är inte till hjälp här, hon måste slå mot 

Kunskap: Lärdom (värde 4). Men det är ändå en chans att kunnata reda på vem 

som slängt så fina lås i kloakerna.

VIKTIGT: För varje extra tärning som blir lyckad utöver det som krävs av 
svårighets graden, blir handlingen i motsvarande grad extra lyckad

Vid strid ger en extra lyckad tärning en fördel, t ex ökad skada, knockad 
motståndare, slå vapnet ur handen på motståndare, och så vidare.

Vid hantverk får hantverket extra goda kvalitéer.

Vid hoppa blir hoppet extra långt, osv.
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Modifikationer till tärningsslaget

Det finns två saker som kan modifiera ditt slag: Taktiska omständigheter och 
Särskilda omständigheter. 

Taktiska omständigheter har att göra med var du befinner dig när du ska göra 
det du gör, och vilka omständigheter som råder. Ska du lyssna på en konver
sation när du ligger gömd i en buske i en stor skog där ingen är i närheten är 
det enkelt, men försök att göra samma sak när du står mitt på ett torg där folk 
står och hurrar över något? Då har du en taktisk nackdel. Eller om du ska slåss i 
mörker och inte har något ljus. Eller om du slåss i en snårskog och det är lätt att 
ramla. Eller om du försöker göra något du redan har misslyckats med att klara 
(förutsatt att Sagoberättaren godkänt ett andra försök).

Särskilda omständigheter har oftast med magi eller särskilda förmågor att göra. 
Du kanske har något som ger dig en Fördel i vissa omständigheter.

Fördelar och Nackdelar

Fördelar och Nackdelar är sätt att modifiera tärningen. Om du får en Fördel (+) 
innebär det att du får slå om den tärning som visar det sämsta (högsta) resultatet. 
Om du får en Nackdel () innebär det att du måste slå om den tärning som visar 
det bästa (lägsta) resultatet. De ersätter på så sätt svårighetsgraderna i grundreg
lerna.

Du kan ha maximalt en Fördel eller Nackdel för taktiska omständigheter och 
maximalt en Fördel eller Nackdel för särskilda omständigheter. Detta gäller även 
om det är flera olika saker som påverkar de taktiska omständigheterna.

Krigaren Omfoss (Styrka 6) slåss med ett svärd i en snårskog () på natten () 

mot en vätte med Spjut (Styrka 4). Han får Nackdel för de taktiska omständig-

heterna. Han slår om sin bästa (lägsta) tärning i strid med den elaka vätten som 

har ett långt spjut. Vätten har specialförmågor som gör att den ser i mörker och 

får ingen nackdel av att det är mörkt. Vätten har dessutom längre vapen och får 
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(+) i första rundan av striden. Vätten slår tre tärningar och får slå om det sämsta 

resultatet första rundan i striden. 

Som mest kan du alltså slå om två tärningar. Du får inte slå om samma tärning 
mer än en gång. Du kan även använda färdighetspoäng för att slå om tärningar.

Färdighetspoäng

Färdighetspoäng fungerar som i grundreglernas frivilliga regler, men kan dessut
om användas till följande (vid alla situationer är poängen är permanent förbru
kad):

En poäng: Rulla om en misslyckad tärning. Det går bara att slå om en tär
ning per tärningkast på detta sätt och det nya resultatet måste respekteras.

En poäng: Plottwist. Spelaren kan använda en poäng för att påverka 
något i handlingen, t ex använda en poäng för att göra så att spelfiguren 
känner den ena stadsvakten så att de blir förbisläppta, eller för att se till att 
de känner någon i staden där de kan gömma sig undan förföljarna. 

Hur bra lyckas jag?

Ibland är det viktigt att veta hur bra du lyckas. I grunden är ett slag lyckat om du 
slår under eller lika med det som krävs för att lyckas. Men ibland blir det bättre 
eller sämre.

Fummel
Att fumla innebär att du misslyckas på ett riktigt katastrofalt sätt. Det går inte 
bara dåligt utan så dåligt att det är fara å färde för spelfiguren.
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Vanligt fummel är när du misslyckas med ditt kast totalt sett, och minst en 
av tärningarna visar en nolla. Då har det gått snett och du kan inte heller pröva 
samma färdighet igen, även om det är en färdighet du vanligtvis får pröva en 
andra gång.

Storfummel är när du misslyckas med kastet du försökte och dessutom får två 
nollor på tärningarna. Då kan någon komma till skada, och det blir alltid en 
negativ konsekvens som Sagoberättaren bestämmer. 

Katastrof är när du slår 000 på tärningarna. Då går det riktigt illa …

Perfekta kast och fummel
Ett perfekt kast är motsatsen till fummel. Det är när du lyckas riktigt bra och kan 
få positiva effekter.

Vanliga perfekta kast är att alla tre tärningarna var lyckade och minst en av 
dem visade en etta. Då lyckas du precis med varje detalj du ville, och det går fort, 
effektivt och med någon form av positiv bieffekt som Sagoberättaren bestämmer.

Episkt bra kast är att alla tre tärningarna var lyckade och två av dem visade 
ettor. Då får du, förutom det vanliga perfekta kastet, även en färdighetspoäng till 
din pott av färdighetspoäng.

Hjältedåd är att tärningarna visar 111 och då får du förutom det ovanstående 
även agera igen som om din handling inte tagit någon tid alls. Den handling du 
gör efter ett hjältedådsslag kan inte heller motstås av någon  i strid slår du utan 
motstånd för att träffa, magi kommer automatiskt att fungera oavsett motstån
det. Du är, för en kort sekund, oövervinnelig! 

Exempel: Den onda draken sveper återigen över byn och spyr ut sin drakeld. Du 

greppar bågen, spänner den och siktar mot drakens buk. Dina fingrar släpper 

bågsträngen, varpå pilen skär fram genom luften. (Under tiden slår du ditt 

tärningskast: Tre ettor! Pilen du skjutit inte bara träffar draken  den besegrar 

denne, trots att draken har tio Liv och din pil egentligen bara ger två skador. 



42

Träffen tog dock så bra att det inte behövs mer.) Draken ger till ett smärtfyllt 

vrål, och störtar mot marken. 

På gränsen
Den sista kategorin av kast som ingår är de kast som är på gränsen. Ni väljer 
själv om ni vill använda dessa i ert spel  de ger ett större djup och en spännande 
känsla i sagospelet.

På gränsen att misslyckas: Du misslyckas med kastet och alla tärningar som 
misslyckas, misslyckas med exakt ett steg på tärningen, eller du lyckas precis 
med så många framgångar som behövs, men slår dessutom en nolla på någon av 
tärningarna. 

Du kan välja att lyckas men kommer då få en negativ sidoeffekt som Sago
berättaren väljer, motsvarande ett fummel (fast du lyckas med själva färdigheten 
eller handlingen). 

Exempel: Podos, tjuven, hoppar mellan två tak. Slaget visar 777 och Podos har 6 

i färdigheten. Sagoberättaren bestämmer att Podos kan klara slaget men kommer 

få 1 Liv i skada av en stukad fot vid landningen.

Strid

Strid går till enligt de frivilliga stridsreglerna i regelboken. Det som ändrats är 
vapnens effekter, samt införandet av träffområden.

Enskilda kroppsdelar har inte egna Liv, mer än att om du får 50 % eller mer av 
dina totala Liv i skada i samma kroppsdel, blir kroppsdelen obrukbar, och om du 
inte får omedelbar vård riskerar du att förlora kroppsdelen  eller i värsta fall dö 
om skadan sitter i huvudet, bröstet eller buken. Om du får mer än 50 % av dina 
Liv i skada i huvudet blir du dessutom medvetslös under 1T10 minuter. 
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Vapentabeller

Vapen Skada Fattning Räckvidd Längd Rustning

Obeväpnad strid 14 1 0 1 2
Kortsvärd 1 1 1  
Långsvärd 2 12 1 +1* 
Tvåhandssvärd 3 2 1 +1* 
Sabel 2 1 1  
Spjut 2 2 2* +1* 
Stridshammare 2 12 1  
Stridsgissel 2 1 1 +1* 
Pik 2 2 3* +1* 
Hillebard 2 2 1 +1* 
Stridsyxa 2 1 1  +1**
Tvåhandsyxa 3 2 1  +2**
Dolk 1 1 1  
Lans 3 1 3* +3* +2**
Piska 1 1 2* +1* 2**
Armborst 3 2 150m  +3**
Långbåge 3 2 120m  +2**
Kortbåge 2 2 75m  +1**
Bumerang 1 1 Rx4m  
Kaststjärna 1 1 Rx1m  
Kastspjut 2 1 Rx5m  
Kastkniv 1 1 Rx1m  

* Bonus till initiativ den inledande Rundan i strid.

** Extra skada mot rustningar.
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Magin

Spelfiguren har ett visst antal magipoäng som kan användas per dygn i spelet. 
När dessa är slut kan magikern fortsätta använda magi, men tar då fysisk ska
da. Antalet poäng kan påverkas av specialförmågor eller förutsättningar. Alla 
förtrollningar har ett magivärde, som motsvarar hur många magipoäng de kostar 
att använda. Värdet ligger mellan ett och fyra. När spelfiguren sedan vill använda 
magipoäng den inte har, dras dessa från spelfigurens Liv. 

Spelfiguren återfår alla sina magipoäng efter en full natts sömn. Om spelfiguren 
även har fysiska skador, får hen bara tillbaka hälften av sina magipoäng på en 
natts sömn.

Genom att lägga till extra poäng vid en förtrollning ökar man förtrollningens 
effekt.

Förtrollningarnas Magipoäng (du kan du läsa om dem i Regelboken och Troll
dom).

Förtrollning Bok Magipoäng Typ

Aktiveringsrunor             Trolldom    2
Alkemi       Regelboken  3
Andas vatten Regelboken  3
Animera föremål             Trolldom    2
Antimagisfär Trolldom    2
Beskydd    Nordhelm  4                Runmagi
Betvinga    Regelboken 4
Binda         Nordhelm  4                Runmagi
Blixt           Trolldom    1
Bryta förtrollning             Regelboken   4
Dold          Nordhelm  4                Runmagi
Dubbelgångare               Trolldom    3
Dölja          Regelboken  2
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Eldelementar Regelboken  3
Eldklot       Regelboken  3
Eldskydd   Trolldom    2
Eldsruna    Trolldom    1
Eldstorm    Trolldom    3
Elementar Trolldom    3
Finna         Regelboken  2
Flyga         Regelboken  4
Frammana imp               Trolldom    1
Frammana liten demon  Trolldom    2
Frammana regn             Trolldom    2
Frammana skugga         Trolldom    2
Frammana stor demon   Trolldom    3
Frammana vatten           Trolldom    1
Fördriva demon              Trolldom    34
Fördriva odöd                 Trolldom    34
Fördriva     Regelboken  4
Fördumma Trolldom    2
Förhäxa     Regelboken  4
Förlama kroppsdel         Trolldom    3
Förstena    Regelboken  4
Förstöra    Trolldom    34
Förtrolla ting Regelboken 4
Förvandla  Regelboken 3
Förvirra     Trolldom    2
Galenskap Trolldom    3
Garzamels krypande öga   Trolldom    3
Garzamels mörker         Trolldom    4
Garzamels tentakelöga  Trolldom    3
Glömska    Regelboken  3
Göra helt   Regelboken  3
Hagelstorm   Trolldom    4
Hela flera  Trolldom    4
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Hela          Nordhelm  4                Runmagi
Hela          Regelboken 3
Helande sång                 Regelboken  4                Bardmagi
Jordelementar                Regelboken   3
Jordskred  Trolldom    3
Järnhud     Trolldom    2
Kontrollera växter           Trolldom    3
Kraft          Nordhelm  4                Runmagi
Känna levande               Trolldom    2
Känna odöd  Trolldom    3
Köldskydd Trolldom    2
Liten          Regelboken  2
Ljus           Regelboken  3
Luftelementar                 Regelboken   3
Luftstöt      Trolldom    2
Lugnande sång              Regelboken   4                Bardmagi
Läsa tankar   Regelboken  4
Lösa          Nordhelm  4                Runmagi
Magisk cirkel, fängslande   Trolldom    4
Magisk cirkel, skyddande   Trolldom    3
Magiskt fönster               Trolldom    2
Magiskt ljus   Trolldom    1
Mod           Nordhelm  4                Runmagi
Mörker       Regelboken  2
Mörkersyn Regelboken  1
Osynlig      Regelboken  3
Otur           Nordhelm  4                Runmagi
Paralysera Trolldom    3
Portal        Regelboken  4
Prata med djur               Trolldom    2
Rost          Trolldom    3
Rädsla       Nordhelm  4                Runmagi
Sanning     Regelboken  4



47

Sjukdom    Trolldom    3
Själavandring Trolldom    4
Skada        Nordhelm  4                Runmagi
Skydd        Regelboken  4
Snabbhet  Regelboken  4
Spegelfängelse               Regelboken   4                Spegelmagi
Spegelportal  Regelboken  4                Spegelmagi
Spegelseende                Regelboken   4                Spegelmagi
Spegelvarelse Regelboken   4                Spegelmagi
Spegla       Nordhelm  4                Runmagi
Splittra       Regelboken  4                Spegelmagi
Spökkropp Regelboken  3
Spökljud    Trolldom    2
Stennäve   Trolldom    2
Stigfinnare Nordhelm  4                Runmagi
Stopp        Regelboken  3
Stor           Regelboken  3
Stridssång Regelboken  4                Bardmagi
Svart sörja Trolldom    3
Söva          Trolldom    3
Sövande sång                Regelboken   4                Bardmagi
Tur            Nordhelm  4                Runmagi
Tur            Regelboken  4
Varningsruna Trolldom    2
Vattenelementar             Regelboken   3
Väcka odöd, skelett        Trolldom    4
Vädersång Regelboken  4                Bardmagi
Växa          Regelboken  3
Zamiras andeslöja          Trolldom    3
Zamiras solstråle            Trolldom    3
Återuppväcka odöd, spöke Trolldom    4
Återuppväcka odöd, zombie Trolldom 4



I detta häfte hittar du den spännande nybörjarsagan Febersjukan som utspelas i 
nordligaste Nordhelm, där spel figurerna måste resa till isalven Viisa för att be 
om ett botemedel för den hemska sjukdom som härjar i byn. I häftet hittar du 
också detaljerade handelsregler som ni kan använda om spelfigurerna vill bedriva 
handel över havet, samt  helt exklusivt  en betaversion av expertreglerna som 
tar Sagospelet Äventyr till en helt ny nivå. Dessa rekommenderas från 11 år och 
uppåt.
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