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Drömvärlden
Drömvärlden är inte en plats, det är en evighet av 
platser. I drömvärlden fungerar inte naturlagarna som 
vi känner dem. Du kan inte resa hit med kroppen, 
enbart med sinnet. Men se upp, det är lätt att gå vilse 
och då i stort sett omöjligt att hitta ut igen!

På vissa platser i Drömvärlden kan allt du kan 
tänka dig springa till liv. På andra platser frodas 
mardrömmarna, närda av maror som vuxit sig så 
mäktiga att de tror de är gudar. Här nedan hittar du 
några exempel på platser i Drömvärlden.

Döden
I Döden finns spöken och andar som fångats mellan 
världarna. De kan vara drömvandrare som gått vilse, 
eller varelser som i förtvivlan hamnat fel efter dödens 
inträde. De kan också vara ekon (se Sagospelet Skräck). 
Gemensamt för alla dessa är att de är fast på platsen. 
Vissa rädda. Alla rotlösa. 

Evigheten
Evigheten är en plats där tiden står näst intill still. 
Där kan du se universum födas och dö, tyna bort i 
en intighet för att födas igen. Här kan du uppleva 
en evighet fast tiden utanför Evigheten förflutit som 
vanligt. 

Fantasin
I Fantasin kan minsta tanke vakna till liv. Allt som kan 
fantiseras ihop kan hända och bli till. Det kan tyckas 
som en underbar plats men den är farlig och bedräglig 
och lurar många drömvandrare vilse.

Fångenskapen
Korridorer utan slut, och ett oräkneligt antal dörrar. 
Här kan du bli både jagad och vilsen. Har du någon 
gång drömt att du varit jagad genom långa korridorer, 
har du skådat en liten, liten del av Fångenskapen. 
Tiden här går inte som vanligt. En sekund kan vara 
olika lång. Genom dörrarna i Fångenskapen kommer 
du ut i andra korridorer utan slut. Är din Vilja stark 
nog, kan dörrarna här leda till någon av de andra 
platserna i Drömvärlden.

Kunskapen
Platsen är svår att hitta till, och även om du varit där 
en gång är det inte till hjälp att hitta tillbaka. Precis 
som allt annat i Drömvärlden finns platsen inte någon 
särskild stans. Den flyttar på sig, och fluktuerar in 
och ut ur existensen. I Kunskapen finns svaren på alla 
frågor. Svaren är dock svåra att fånga, och alla svar 
kommer med ett pris.

Kärleken
Den som kommer hit vill sällan härifrån. Platsen 
badar i eufori och värme. Men också feber och begär. 
Känslorna kan pendla från en sekund till en annan. 
Allrådande är dock effekten att den som vistas här 
oftast glömmer allt annat.

Lugnet
Den plats där du kan andas ut och ta det lugnt. De 
flesta som drömmer vistas i Lugnets utkanter.

Maram
Här härskar de formlösa marorna. Allt i Maram är 
hemskt, farligt och vill dig illa. Det är lätt att fastna här. 
Den som vistas på platsen en längre stund riskerar bli 
modlös och trög i sinnet, till dess hen fryser i en redan 
långsam tanke. Har du väl frusit, så är risken stor att 
du blir kvar där för alltid.

Tystnaden
Tystnaden är ett stort, svart ingenting som aldrig tar 
slut. Här blir du så liten inför den tomma oändligheten  
så ditt sinne kan förlora sans och vett.



Drömvandrare
Drömvandraren kan resa med sinnet, både i andras 
drömmar och sina egna. Hen kan lämna sin kropp och 
färdas genom Drömvärlden där hen även till viss del 
kan orientera sig.

Det som gör drömvandraren särskilt speciell, är att hen 
kan ta sig in i Drömvärlden från vaket tillstånd. Under 
tiden drömvandraren befinner sig i Drömvärlden 
gömmer hen sin kropp i en tidsficka mellan världarna, 
helt skyddad från alla andra. Kroppen ser därför ut att 
upphöra att existera i vår värld.

Specialförmåga
Drömkamp: Drömvandraren kan strida med antingen 
Rörelse eller Vilja i Drömvärlden. Alla skador som 
drömvandraren ådrar sig i Drömvärlden drabbar hens 
fysiska kropp.

Drömvandring: Genom ett Lyckat Yrkesmässigt 
Viljekast kan drömvandraren bege sig in i 
Drömvärlden, någon annans drömmar eller ge 

sig av från dessa platser till verkligheten igen. 
Drömvandraren måste sova för att kunna göra detta. 
Drömvandraren kan även ta med sig andra personer 
på drömvandring. Svårighetsgraden ökar med ett steg 
per två personer som följer med. De som följer med 
måste befinna sig i närheten av drömvandraren. Vid 
automatiskt misslyckat hamnar drömvandraren (och 
eventuella följare) vilse och tappar kontakten med 
sin silvertråd. Drömvandraren kan bara befinna sig i 
Drömvärlden en fast tid. Vanligtvis 55 minuter (i den 
verkliga världen). Kom ihåg att tiden i Drömvärlden 
förlyter annorlunda. 55 minuter i verkligheten kan 
motsvara både några få sekunder likväl som sekler 
eller evigheter i Drömvärlden.

Alternativa 
specialförmågor
Det finns många andra specialförmågor kopplade till 
drömvandring. Här följer några exempel.

Dagdrömma: Med Dagdrömma kan drömvandraren 
drömvandra från vaket tillstånd. Fungerar i övrigt som 
Drömvandring.

Drömskapare: Drömvandraren kan skapa egna platser 
i Drömvärlden, med egna regler och förutsättningar. 
Kanske ett eget tillhåll. Att skapa en egen plats i 
Drömvärlden kräver sin tribut. Enbart fantasin 
sätter gränser. Vissa väsen i Drömvärlden kommer 
alltid att vara medvetna om platsen som skapats, 
även om inte alla kan hitta dit. Skräckmästaren/
Berättaren bestämmer Svårighetsgrad beroende på vad 
spelfiguren ska skapa.  

Drömsöm: Med denna förmåga kan drömvandraren 
hela trasiga sinnen och mardrömmar. Oftast gestaltar 
det sig genom att drömvandraren faktiskt syr med nål 
och tråd, eller väver på en vävstol. Svårighetsgraden 
beror på hur stor skadan är, eller hur stark mardröm 
det är. Ligger ingen mara bakom mardrömmen är 
Svårighetsgraden oftast Yrkesmässigt.

Drömfängelse: Drömvandraren kan - genom att 
besöka andras drömmar - tillfälligt fånga dem i 
ett drömfängelse. Svårighetsgraden är lika med 
offrets Vilja. Vid Automatiskt Misslyckat fängslar 
drömvandraren sig själv istället.



Verkliggöra: Med verkliggöra kan drömvandraren 
ta med sig föremål eller väsen från Drömvärlden till 
verkligheten. Detta stör dock den väv som förenar 
världarna, och gör att andra väsenden kan ta sig 
över genom de revor som uppstår. Svårighetsgraden 
för Verkliggöra beror på storleken på det som ska 
verklighetsgöras.

Storlek Svårighetsgrad
Upp till 1 kg eller 10 cm3 Rutin
Upp till 10 kg eller 100 cm3 Yrkesmässigt
Upp till 100 kg eller 10 m3 Skickligt
Upp till 1 ton eller 25 m3 Fantastiskt
Upp till 10 ton eller 50 m3 Heroiskt
Upp till 100 ton eller 100 m3 I stort sett omöjligt

Föremål

Kompass
Med en kompass kan man hitta någorlunda rätt. 
Kompassen ger en nivå lägre Svårighetsgrad för att 
orientera sig i Drömvärlden.

Nål och tråd
Nål och tråd ger en en nivå lägre Svårighetsgrad för att 
använda Drömsöm.

Paraply
Ett paraply är användbart i Drömvärlden. Det kan 
användas för att flyga med, segla eller som sköld.

Förflyttning: 10+1T10/Runda flygande, 2T10/Runda 
seglande.

Skydd: Lika många poäng som bäraren har i Vilja. 

Silvertråd
Det är i stort sett omöjligt att hitta ut från drömvärlden 
utan att ha en tråd att följa. Tråden förankras i 
kroppen på den sovande, och knyts sedan i sinnet som 
ger sig iväg. Tråden är i stort sett omöjlig att bryta, 
men knutar kan gå upp om de inte gjorts ordentligt. 
Observera att silvertråden är ett fysiskt föremål, som 
den som reser genom drömmarnas rike måste ha i sina 
fysiska händer för att det ska fungera. Utan silvertråd 
blir Svårighetsgraden 2 steg högre för att hitta hem till 
sin kropp igen.

Timglas
Timglaset är mycket 
viktigt att ha med sig på 
drömvandringar. När sanden 
i timglaset runnit ut, är det 
dags att bege sig tillbaka till 
sin kropp igen. Timglaset 
mäter tiden i den verkliga 
världen, och är opåverkat 
av Drömvärldens platser 
och effekter. När sanden 
runnit ut har 55 minuter 
förflutit i den verkliga 
världen.



Drömvålnad
Vissa drömvandrare kallar drömvålnaderna för 
sömnzombies. Det är inte korrekt, för de är inte släkt 
med zombier även om de på vissa sätt beter sig som 
sådana. Men istället för att livnära sig på kött, suger de 
Vilja ur sina offer.

Drömvålnaden är speglingar av dem som någon 
gång rest genom Drömvärlden. Det kan vara en 
förvriden kopia av dig, din kompis eller ett syskon. 
Drömvåldnaden har bara kvar en bråkdel av personen 
de speglat. Resten är en törst efter att bli förverkligad.  

Kunskap  */2 Rörelse  * x 2
Upptäcka  */2 Vilja   * x 2 
Liv   x 2 Rustning  0
Initiativ  Förflyttning x 2
Skräckvärde 2-4

*Värdet är lika med den person som Drömvålnaden 
speglat, delat eller multiplicerat med två.

Specialförmågor
Genomborrande blick: Den som möter 
drömvålnadens blick måste göra ett Skräckkast.

Livsvilja: Drömvålnaden kan suga Vilja ur sitt offer 
och omvandla det till Liv. Drömvålnaden kan även på 
detta sätt tillfälligt öka en av sina egenskaper ett steg. 

Obeveklig: Ger inte upp. När antalet Liv nått noll tar 
det 1T10 minuter innan drömvålnaden materialiserats 
igen så länge den befinner sig i Drömvärlden.

Otålig: Kan inte vara still, måste hela tiden vara i 
rörelse och på väg mot något.

Snabbhet: Förflyttningen fördubblas.

Tålig: Tål dubbelt så många skador. (Rörelse + Vilja) x 
2 = Antal Liv.



Drömmarnas
drottning
Drömmarnas drottning är den enda varelse som 
kan färdas genom alla platser i Drömvärlden 
obehindrat. Hon tycks ha koll på allting som händer 
i Drömvärlden, men ingriper sällan. Det är endast 
vid särskilt stora händelser som hon griper in, och 
då oftast genom att skicka sina hantlangare. Hon 
är varken god eller ond, men för en tyst kamp mot 
entropin som bryter ner allt som finns. Hennes syfte är 
att bevara. Både bra och dåligt, ont och gott. Hon tar 
aldrig parti, annat än för bevarandet i sig. 

Kunskap  8 Rörelse  6
Upptäcka  8 Vilja   8 
Liv   12 Rustning  10*
Initiativ 10 Förflyttning **
Skräckvärde 1-6, beroende på vad hon själv väljer 
för tillfället.
*Ett slags nästintill ogenomträngligt, osynligt kraftfält 
omger henne. Tar bort tio skadepoäng per attack.

**Hon förflyttar sig omedelbart mellan olika platser i 
Drömvärlden såväl som fysiska världar bara genom att 
tänka på det.

Specialförmågor
Drömkraft: Med hjälp av drömkraften kan 
Drömmarnas drottning skapa nya platser, 
återuppväcka döda, skapa nya universum i den fysiska 
världen eller - om hon skulle vilja - bota alla världens 
sjukdomar (men det skulle strida mot bevarandet).

Evig: Drömmarnas drottning kan inte dö. Skulle hon 
få slut på Liv återuppstår hon genast på annan plats i 
Drömvärlden.  

Gudomlig: Drömmarnas drottning kan inte ingripa 
direkt i den fysiska världens skeenden. För att ingripa 
där behover hon hjälp av någon i den världen. 

Läsa: Förmågan låter henne läsa andras alla 
minnen och tankar. Hon måste klara ett Viljekast. 
Svårighetsgraden är offrets Vilja.



En mara är en förrymd mardröm som samlar kraft och 
blir starkare ju fler den kan livnära sig på. Maran är 
en magisk varelse som tar sig in i folks drömmar om 
nätterna, och ju räddare offret blir, desto starkare blir 
maran. Maror kan även äta varandra, och blir då både 
starkare och mäktigare i motsvarande grad.

Maran har ingen fast form och de kan endast mötas 
av drömvandrare eller andra som kan bege sig in i 
drömvärldarna, som är den enda plats på vilken de kan 
besegras. 

När en mara blir stark nog kan den anta fysisk form. 
De flesta som känner till maror avfärdar det som en 
myt, men det finns ett fåtal som vittnar om motsatsen.

Kunskap 6 Rörelse 0 Vilja 6 
Upptäcka 5 Initiativ 10 Förflyttning * 
Liv 3 Rustning 0

Skräckvärde 3 (5 i större grupper) 

Specialförmågor
Drömstrid: Maran kan bara strida (och bli attackerad) 
i drömvärlden eftersom den inte har någon kropp och 
inte finns i den verkliga världen. Då använder den 
Vilja.

Drömvandring: Kan vandra mellan drömmar och 
behöver bara klara ett Rutinmässigt Viljekast för att ta 
sig in i någon annans drömmar.

Sömngång: Genom att vinna ett Viljekast mot offret 
kan maran använda offrets kropp som sin egen när 
offret sover. Det blir som om offret sover, när hen 
vaknar minns hen ingenting av vad maran gjort under 
natten.

Mara



Tidsbestar är läskiga varelser. De beskrivs 
mer ingående i Monster i Masona (s 139), men 
här följer en kort summering och anpassning från 
Masonas värld till vår värld.

Tidsbestar är ett skräckinjagande djur, sprunget ur 
fasansfulla mardrömmar. De yr omkring som myror där 
de är mångtaliga. I gränslandet till Drömvärlden bygger de 
egendomliga bon som närmast påminner om myrstackar, 
men deras byggmaterial består av skelettdelar, kyrkklockor, 
kugghjul, kedjor och klockor. Föremålen limmar de samman 
med sitt sekret. Djupt inne i dessa stackar lägger deras drottning 
tusentals ägg som kläcks vid behov.

De tidsbestar som spelfigurerna riskerar stöta ihop med är för det mesta arbetare 
och soldater. De har ingen egentlig egen vilja mer än att tjäna sin drottning. De är 
inte egentligen onda, för de har inget mål annat än att fortsätta existera. 

Tidsbesten påminner om en korsning mellan skalbagge, humanoid och en 
urtavla. De har inga syngliga ögon eller känselspröt, men rör sig ändå obehindrat 
där de drar fram. 

Tidsbesten ger inga andra ljud ifrån sig än ett högt tickande - som bara hörs 
när de är upphetsade, vilket de blir i närheten av starka magiska källor eller 
abnormaliteter i rum/tid. Annars är de utmärkta smygare. De rör sig helst i stora 
horder om tiotals tidsbestar. 

Kunskap 2/3 Rörelse 5/6 Vilja 4/5 Upptäcka 4/6

Initiativ 9/12 Förflyttning 10/12 Liv 10/12 Rustning 5

Skräckvärde 3 (5 i större grupper) 

(Det första värdet är i den fysiska världen, det andra i Drömvärlden.)

Specialförmågor
Bestialisk: får gör två attacker per Runda.

Magisk: Kan obehindrat röra sig på både väggar, tak och andra 
objekt utan att ta hänsyn till tyngdlagen. Deras Förflyttning 
räknas ut som Rörelse x 2.

Tidshopp: Kan hoppa i tiden, dyker upp på samma ställe 1T10 
Rundor senare.

Tidstjuv: Istället för att skada sitt offer, kan de 
suga liv ur offret för att läka sig själva. Offret 
åldras då genast ett år. 

Vassa tänder: Ger två skador.

Tidsbest


