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Sagan om prinsessan

Om sagan
Sagan är ganska fritt hållen, det finns flera vägar som leder till prinsessan, och 
det finns en del trådar som man lätt kan plocka bort om det blir för mycket 
eller man önskar en kortare saga. 

Detta har hänt
Prinsessan Fina Viljestark har försvunnit! Under en resa till Alea Masona för 
att träffa en tilltänkt make att äkta, skedde det. Sällskapet hon reste med genom 
Nordanskog i norra Alea Masona stötte på en grupp skogstroll som skrämde 
slag på följet. Det var där det gick fel första gången. I tumultet som uppstod då 
både hovfolk och vakter flydde, försvann prinsessan.

Trollen blev så klart ledsna över att de uppfattades som så otäcka, men samti-
digt var de ganska vana. De hittade prinsessan avsvimmad i ett törnesnår, där 
hon fastnat med klänningen och rivit sig något alldeles förfärligt. Utan att veta 
vad annat de kunde göra, beslöt de sig för att bära henne hem och plåstra om 
hennes skador. Och det var där det gick fel den andra gången.

När prinsessan vaknade dagen därpå, blev hon först förskräckligt rädd, men 
fann sedan att trollen var snälla och vänliga. Och eftersom hon innerst inne var 
ganska trött på hovlivet och att uppföra sig och kamma sitt hår så stannade hon 
hos trollen. Och det var den tredje gången det gick lite fel, åtminstone om man 
befann sig i hennes faders skor. Hennes far hade länge haft anspråk på tronen 
på ön Gajha, och nu när tronarvingen Ina gett sig av, har chansen att gripa 
makten äntligen kommit till hans familj. Själv är han för sjuk och klen för att 
styra, han är inte i sin ungdoms styrka, men han har satt sitt hopp till sin dotter.

Fina Viljestarks Fina Viljestarks 
försvinnandeförsvinnande
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Prinsessan Fina har nu bott en vecka hos trollen, och varje dag låter hon bli att 
kamma sig, springer barfota i gräset och petar sig i näsan närhelst hon vill det. 
Hon trivs med trollen och de med henne.

Hemma är dock pappa väldigt orolig. Kanske inte egentligen för sin dotter, 
utan för att han inte ska få sola sig i glansen av den makt som drottningämbetet 
skulle ge honom. Han har dessutom hört att en rivaliserande släkt skickat in ett 
anspråk på tronen om prinsessan inte ger sig tillkänna innan kröningsdagen, 
och den är bara några veckor bort! Därför sänder han ut ett bud om en furstlig 
belöning till den som kan hitta prinsessan och föra henne till dem. Deras bud 
drar till sig en mängd lycksökare som beger sig in i skogen för att hitta prinses-
san. De flesta har inte ens en aning om vem de söker. Vem är prinsessan? Hur 
ser hon ut?

Sagan börjar
“Det är en sensommarkväll då himlen är mörknande blå och stjärnorna börjat 
tändas en efter en som ni når den lilla staden Gruvby och välkomnas av portvakten.

- Jaså, ni är här för spektaklet som alla andra, skrockar den ena av de båda vakterna.

Ni undrar lite försynt vad som menas, varpå vakten ler lite snett:

- Ja, ni får ursäkta mig om jag drog förhastade slutsatser, men de senaste dagarna 
har det kommit en mängd landstrykare och barska äventyrare för att ge sig in i 
jakten på prinsessan. Jag antog att ni var här i samma ärende.”

Om spelfigurerna frågar vad som hänt, rycker stadsvakterna på axlarna och 
svarar att det är en prinsessa som försvunnit. Hennes familj var på besök från 
någon ö söder om Alea Masona, och nu väntas det bli en diplomatisk skandal 
om hon inte hittas fram igen. 

Spelfigurerna släpps sedan in i Gruvby och når ett värdshus där de ämnar vila 
för natten. Inne på värdshuset tycks alla gäster vara upptagna av att lyssna på 
en kvinna klädd i väderbitna kläder som står och berättar om ett överfall hon 
råkade ut för:
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“... och då kom de ut ur skogsbrynet, tjugo resliga troll. De vrålade och skrämde 
iväg hästarna, slog med klubbor vilt omkring sig. Jag såg själv hur de åt upp några 
av soldaterna! Jag kämpade med mitt svärd, men de andra soldaterna var redan 
nedgjorda och jag kunde inte se prinsessan någonstans. Jag högg ned flera av trollen, 
men till slut blev de mig övermäktiga och jag var tvingad att fly, en ovan känsla 
för mig!”

Kvinnan som talar heter Ea av Gajha. Hon tjänstgjorde som vakt åt prinsessan 
Fina under besöket på Alea Masona. Om spelfigurerna frågar henne, berättar 
hon att prinsessan var på ön för att träffa en ung man av blått blod. Ön Gajha 
styrs av riksföreståndare Mirik Lagfast sedan prinsessan Ina gav sig av för att 
leta efter sina försvunna föräldrar. Prinsessan Fina kommer dock att få överta 
tronen om hon gifter sig med någon prins eller prinsessa. Därför skulle hon 
träffa en prins på Alea Masona.

Berättelsen hon står och målar fram för värdshusets besökare är dock uppdik-
tat. Hon flydde i själva verket vid mötet med trollen, som var fem till antalet 
(och inte tjugo!) och bestod av en familj med en farfar, en pappa och tre barn. 
Ingen av dem åt upp någon av soldaterna.

Ea av Gajha
Kunskap  3 Rörelse  5
Trolldom  1 Upptäcka  4
Initiativ 9 Förflyttning 5
Liv  4 Rustning  2

Spelfigurerna kan få veta följande av Ea:

• Prinsessan är väldigt fin i kanten och klarar sig inte för ett ögonblick en-
sam i skogen. (Sant, så vitt Ea vet.)

• Prinsessan är för det mesta vresig och på dåligt humör. (Sant.)

• Hon vet inte vad det blev av de övriga i prinsessföljet, men hon gissar på att 
de flesta blev uppätna. (Sant, det vet hon inte. Men ingen blev uppäten.)
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• Det var endast hennes (Eas) förtjänst som svärdsmästare som gjorde att 
hon klarade livhanken. (Falskt.)

• Överfallet skedde om natten, i en glänta i Nordanskog inte långt från det 
gamla ruintornet (detta ruintorn figurerar också i sagan Nordanskogs 
hemlighet). (Sant.)

Sagoberättaren kan här slå dolda Upptäckakast för spelarnas spelfigurer, och se 
om någon av dem kan genomskåda Eas lögner.

Om prinsessföljet
De flesta ur prinsessföljet är försvunna, då de helt enkelt inte 
har vågat sig tillbaka av rädsla för att straffas för sitt svek, 
eller av ren skam för att de låtit sig skrämmas av trollen. 
Några ur följet har dock återvänt, men den historia som 
de återgett om händelsen är kraftigt överdriven och mot-
sägelsefull – var det troll, vilda djur, spöken, märkliga 
varelser eller något annat som anföll dem? Eftersom 
händelsen ägde rum mitt i natten är alla berättelser 
rörande samstämmiga på en punkt – att ingen är den 
andra lik!

Du kan välja ur nedanstående berättelser om spel-
figurerna stöter ihop med någon ur prinsessföljet. 
Du väljer själv hur många av dess möten som spelfigu-
rerna kommer att ha under sagan.

Petra, soldat:
“Det var mörkt, och skogen var onaturligt tyst. De flesta 
andra tycktes avslappnade, men jag anade att allt inte 
stod rätt till, så när det plötsligt stormade fram ett stort 
antal troll ur skogen, var jag beredd. Jag hade omärkligt 
ridit fram i följet, och var nu jämsides med prinsessan. 
Trollen tycktes veta vem det var som reste genom 
skogen, så jag fick kämpa för allt jag var värd för 
att de inte skulle ta prinsessan, men de 
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var mig övermäktiga! Till slut hade de slagit mig av min häst och slagit mig 
medvetslös. När jag åter vaknade till, var det ljusan dag och jag försökte 
förtvivlat leta efter spår som kunde föra mig till prinsessan. Jag misslycka-
des, och hamnade till sist på den här gården där jag har hjälpt bonden med 
praktiska sysslor sedan dess.”

Jodar, soldat:
“Jag red längst bak i följet. Plötsligt var det som om själva skogen vaknade 
till. Andar och vålnader drog fram över stigen vi följde. Sällskapet skingra-
des för vinden. Flera av soldaterna och tjänarna upplöstes som i intet; kan-
ske var det spökena som förde dem till skuggriket, kanske upphörde de helt 
enkelt att existera. Själv klarade jag mig tack vare att jag var så långt bak i 
följet. Jag skulle försökt ingripa, men min häst skenade rätt in i skogen och 
jag klarade inte av att hålla in den. Till sist slog jag huvudet i en gren och 
tumlade av hästen. Resten av natten irrade jag runt i skogen, tills jag hittade 
till de här gårdarna där de vårdat mig för mina skador. Ja, jag hade skadat 
mig illa när hästen skenade förstår ni …”

Ylva, kammarflicka:
“Sällskapet blev attackerat av horder av vilda djur, de morrade och gläfste 
och ylade. Jag såg inte så mycket, det var mörkt och som om själva skuggor-
na rörde sig, så jag kan egentligen inte berätta så mycket mer. Jag hittade 
dock inte tillbaka, men skogshuggarna i lägret hittade mig och tog hand om 
mig. Jag trivdes så bra att jag tog anställning hos dem.”

Hagar, kammarpojke: 
“Ja, jag bröt ihop. Det var de fasligaste varelser jag någonsin sett! Blänkande 
vassa tänder i månskenet, glödande röda ögon. Jag grät som ett barn och 
sprang förtvivlat till skogs för att undkomma odjuren. Jag antar att resten 
av följet blev uppätet, men stannade aldrig för att titta efter.”

Tehuset Den dansande mården
Alldeles utanför den lilla staden Gruvby har familjen Mård slagit upp sitt 
tillfälliga tehus på en gammal bondgård som de numera hyr. Familjen bor i 
gårdshuset och har rest sin stora tepaviljong på gården. Här serveras allehanda 
téer, diverse bakverk och enklare rätter. Stället är populärt av flera skäl – téet, 
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bakverken och maten är välsmakande och familjen underhåller med sång och 
musik och här förekommer även en hel del spel och vadslagning. Vissa skum-
raskaffärer lär också pågå, ryktas det.

I Nordanskog är man mycket uppjagade, eftersom man är övertygade om att 
en mängd skogsfolk av olika slag tänker anfalla staden och man håller på att 
bereda sig på det väntade anfallet. Det rör sig visserligen en rad skogsfolk i 
området, men det är frågan om ett rådslag och en fest, som stadsborna förstås 
inte är inbjudna till. Familjen Mård sitter dock inne med upplysningar och 
kontakter som kan lösa det hela innan det blir en verklig konflikt – stadsborna 
håller nämligen på att ladda inför en expedition för att förekomma istället för 
att förekommas.

Ett par av soldaterna från prinsessföljet har tagit tjänst i staden istället för att 
återvända och är samtidigt flitiga besökare till tehuset. Det är troligtvis här som 
spelfigurerna har störst chans att stöta ihop med dem.

Soldaten Maximara
Maximara är en rödlätt kvinna på drygt fyrtio år, med ett vasst varggrin och ett 
långt ärr tvärs över ansiktet. Hon brukar själv påstå att hon fick det i strid med 
en drake, men sanningen är att hon fick det då hon ramlade av hästen och skar 
sig i ansiktet på sin egen sköld. Ärret (och den påhittade striden mot draken) är 
hennes största merit.

Maximara berättar:

“Det var troll. Över ett dussin troll. De dök upp ur skogen, utan att någon 
sett dem, och överrumplade oss fullständigt. Jag fick ingen kontroll över 
min häst, som blev ordentligt skrämd av trollen som dök upp brölandes 
stridsrop. Hästen skenade till en början, men jag lyckades efter en stund 
hålla in den. När jag kom tillbaka till stigen var prinsessan borta och 
prinsessföljet upplöst. Jag hittade Mubojumo medvetslös på backen, men i 
övrigt syntes inga spår.”
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Soldaten Mubojumo
Mubojumo är en man i tjugofemårsåldern. Han har ett ungdomligt utseende, 
och tycks alltid vara på humör att skämta. Mubojumo kallas oftast bara för 
Jumo av sina vänner. Mubojumo och Maximara är ett par. Mubojumo har inga 
tydliga minnesbilder av kvällen. Han säger att han satt och halvsov i sadeln då 
skogen tycktes vakna till liv. När han tittade upp knockades han av en påk. Och 
när han vaknade så var det för att Maximara skvätte kallt vatten i hans ansikte. 
Han har ingen uppfattning om vad det var för varelser som attackerade dem.

Sanningen är att han inte alls blev knockad av ett troll. Han satt mycket riktigt 
och halvsov i sadeln, då hästen red under ett träd, så att Mubojumo träffades av 
en gren i huvudet och förlorade medvetandet.

Emrik och det  
vandrande båthuset

Det vandrande båthuset är inte särskilt stort, 
men det är den mest förunderliga båt (eller 
stuga) man kan tänka sig, eftersom den 
står på två kraftiga ben. Benen ser ut 
precis som ankfötter och är två mans-
höjder långa. För det mesta är benen 
hopvikta under båthuset och det är då 
bara ett par trappsteg upp till dörren. 
När trollkarlen som bor i huset vill ge 
sig iväg någonstans låter han benen resa 
sig varefter båthuset kan vandra iväg till 
någon ny plats eller ett nytt vattendrag.

Trollkarlen heter Emrik och har den 
talande kråkan Orm som sällskap. 
Om någon frågar varför kråkan 
heter Orm svarar Emrik att det är 
för att fågeln ibland tror sig vara 
en örn och behöver sättas på 
plats!
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Emrik har flera ovanliga magiska föremål, bland annat en säng som bäddar 
sig själv och kan vikas ihop till bara en näsduks storlek. När den blir beordrad 
att bädda sig vecklar den ut sig och blir lite som en svävande hängmatta med 
kuddar och ett täcke.

Emriks stora forskningsprojekt för ögonblicket är att ta reda på hur långt från 
sitt vattendrag en najad kan röra sig och har skaffat utrustning för att ta reda 
på saken, bland annat har han ett långt mätrep med röda och vita knutar på 
bestämda avstånd. Repet är magiskt och kan ringla ut och ringla ihop sig självt 
till en prydlig bunt. Men ve den som rör reprullen utan lov, för då trasslar den 
ihop sig och surrar även fast syndaren!

Najader är just nu något som upptar en stor del av Emriks tid och intresse efter 
att han tidigare forskat om en rad andra varelser. Om någon av rollpersoner-
na är en skogsvarelse av något slag eller har 
kunskap om najader kommer Emrik att lyssna 
uppmärksamt och erbjuder gärna hjälp i sin 
tur.

Magikern Emrik
Kunskap  6 Rörelse  3
Trolldom  6 Upptäcka  2
Liv  5 Rustning  0
Initiativ 5 Förflyttning 3

Kråkan Orm
Kunskap  4 Rörelse  3
Trolldom  3 Upptäcka  5
Liv  2 Rustning  0
Initiativ 8 Förflyttning 10/2* 
*10 = flyga, 2 = till fots
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Olina från handelshuset Mogger
Olina är egentligen en kurir åt prinsessans Finas pappa, och har i uppgift att 
transportera ett viktigt meddelande. Meddelandet blir dock stulet och äventy-
rarna kan bli tillfrågade om att hjälpa henne återfinna det. Med tanke på hen-
nes uppdrag slår hon gärna följe med dem. Det hon säger att hon är ute efter är 
att undersöka möjligheter till handel med olika skogsfolk i trakten, vilket gör 
att hon kan komma och gå som det faller henne. Meddelandet är ämnat åt prin-
sessan Fina, för att se till att hon skyndar sig hem innan kröningsdagen. Helst 
med en prins eller prinsessa att gifta sig med för att säkra kronan.

Olina
Initiativ 5 Förflyttning 3
Kunskap  4 Rörelse  4
Trolldom  2 Upptäcka  4
Liv  4 Rustning  0
Initiativ 8 Förflyttning 4

Julius,  
den talande kaninen

Julius Hjulben II av Komino är en talande kanin som sitter 
inne med en hel del upplysningar. Han är en smula reser-
verad innan man vinner hans förtroende, men därefter 
blir man inte av med honom! Han är särskilt 
förtjust i äpplen och torkade äppelblad.

Julius har koll på i stort sett allt som händer i 
skogen och har hört rykten om att vissa troll 
har börjat uppträda på ett annorlunda sätt – 
de är helt enkelt lite mer belevade och artiga 
än vanligt, något som är resultatet av prin-
sessans inflytande, men att det är orsaken 
känner han inte till. Har äventyrarna kommit 
underfund med att trollen är inblandade på 
något sätt kan Julius visa vägen till mer 
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än en trollhåla, inte nödvändigtvis den rätta i första vändan. Julia är nämligen 
lite snurrig av sig, pratar en massa rappakalja och försöker hela tiden ge sken av 
att alltid kunna svaret på alla frågor.

Julius har också märkt att det var ett väldigt rabalder i skogen tidigare. Han kan 
inte säga hur många dagar sedan ( Julius kan bara räkna till tre), men det var i 
alla fall många som blev jätterädda och flydde. Det han minns är det som hände 
efter att prinsessans sällskap stötte ihop med trollen, då soldaterna flydde vind 
för våg.

Ifall spelfigurerna frågar efter Fina Viljestark, så missförstår Julius och leder 
dem till Vilja, samlaren på Sammelplatsen djupt i skogen. Det är inte rätt per-
son, men kanske kan det leda någonstans?

Julius, den talande kaninen
Kunskap  3 Rörelse  3
Trolldom  2 Upptäcka  6
Liv  2 Rustning  0
Initiativ 9 Förflyttning 6

Vilja Samlare
Vilja talar med saker som hen samlar in. Hen? Det är lite svårt att avgöra om 
Vilja är en man eller en kvinna, utan Vilja ger intryck av att vara antingen det 
ena eller det andra. Faktum är att Vilja är kvinna varannan dag och man varan-
nan tack vare en förtrollning, men det är inget hen berättar.

Vilja samlar på intressanta föremål och för dem till det hen kallar Sammel-
platsen. Där placerar hen dem i mitten av en liten cirkel av vackra och runda 
stenar och mediterar över dem. På så sätt kan hen få höra intressanta saker som 
föremålen varit med om hos sina respektive ägare. Somliga skulle kalla Vilja för 
tjuv, men hen är inte intresserad av föremålen så som en tjuv skulle vara det. De 
flesta av föremålen lämnas upphängda i träden runt om Sammelplatsen, oavsett 
deras värde. 

Om spelfigurerna förts till Vilja av Julius, är hen välvilligt inställd mot dem från 
start. Annars kan hon vara misstänksam och tro att de snokar runt för att stjäla 
hennes många saker! Och det gillar hon inte.
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Vilja kan be spelfigurerna om hjälp med att få tag på något särskilt spännande 
föremål som hon länge traktat efter. De kan också bli tillfrågade att hitta ett fö-
remål Vilja tror är stulet av hen. Det Vilja är intresserad av kan vara allt möjligt, 
en ädelsten, en sko, en särskilt rund sten, ett kokkärl, ett vapen eller precis vad 
som helst. En annan sak som är speciell med Vilja är att kläderna har ovanligt 
många fickor, det verkar nästan som om rocken hen bär bara består av fickor, 
där det ligger allehanda saker.

Vilja kan hjälpa till i jakten genom att meditera över något som har tillhört 
prinsessan eller över något av prinsessföljets tillhörigheter som har återfunnits. 
Hen kan då läsa föremålet och se vad som hänt, och var det skedde.

Vilja Samlare
Kunskap  5 Rörelse  4
Trolldom  5 Upptäcka  2
Liv  4 Rustning  0
Initiativ 6 Förflyttning 4

Prinsföljena
Två prinsföljen är ute och letar efter prinsessan, eftersom det var tanken att 
hon skulle besöka bådas riken efter hennes besök på Alea Masona. Inget av 
dessa båda följen är från Alea Masona, utan från andra öar i övärlden. Följena 
är ganska stora och har rätt olika karaktär. Det ena är väldigt praktiskt sinnat 
och är duktiga på att ta sig fram i skog och mark, att slå läger och att uppträda 
på ett bra sätt mot både människor, djur och andra varelser. Det andra följet 
är festinriktat och slår mycket ogärna läger i skogen, utan söker hela tiden upp 
värdshus, större gårdar och herresäten av olika slag där de intalar sig att prin-
sessan nog kan finnas. De förargar väldigt många i sina spår, då de tar för sig 
och rumlar runt utan att vare sig fråga eller betala. 

Följena finns i bakgrunden och kan korsa äventyrarnas väg gång på gång. 
Följena gillar inte varandra, minst sagt, och riskerar att hamna i konflikt med 
varandra. Här kan spelfigurerna göra en insats som medlare i en konflikt, som 
spejare eller annat.
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Båda prinsarna vill mycket gärna gifta sig med 
Vilja, inte egentligen för att någon av dem är kär 
(de har aldrig träffat henne), men de vill högst 
gärna komma åt tronen och med den nyckeln 
till Gajhas skattkammare. Ingen av prinsarna 
uppvisar något vidare ädelmod, men 
Prins Hed av Tallmark är den mer 
hövliga av de båda. Det är dock 
en fernissa, under det artiga 
och välpolerade yttre är han både 
missunsam och ogin, meda Prins Movitz 
av Fredrike som festar och rumlar sig 
fram är väldigt trevlig när man väl lär 
känna honom. Det är bara det att han 
aldrig fått lära sig vad som är rätt och 
fel, saker som kan ske när man är 
ende sonen till kungen och drott-
ningen.

Prinsföljena kan dyka upp där du 
som Berättare tycker det passar. Kanske de slår till mot trollens hem för att 
befria prinsessan, som inte alls visar sig vilja bli befriad?

Prins Hed av Tallmark 
Kunskap  4 Rörelse  4
Trolldom  2 Upptäcka  4
Liv  4 Rustning  0
Initiativ 8 Förflyttning 4
Ledare för det ena sällskapet.

Prins Movitz av Fredrike
Kunskap  0 Rörelse  0
Trolldom  0 Upptäcka  0
Liv  0 Rustning  0
Initiativ 0 Förflyttning 0
Ledare för det andra sällskapet.
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Prinsessan Fina Viljestarks försvinnande

Älvadrottningen
Det ryktas att älvadrottningen har tagit med sig prinsessan, vilket kan behöva 
undersökas. Det är dock inte hur lätt som helst att ta sig till hennes rike, man 
måste först passera genom tre portar. Det är inte bara att knacka på eller försö-
ka bryta sig in. Portarna är magiska och kräver att man gör rätt sak eller visar 
upp rätt sinnelag för att man ska få passera.

Kopparporten
Utanför Kopparporten sitter en tiggare. Hennes kläder är trasiga och smutsiga 
och hon har en tiggarskål framför sig. När man närmar sig henne ber hon om 
något att äta eller något man kan skänka henne som hon kan köpa mat för. 
Kvinnan ber dock inte om vad som helst, utan om något som givaren håller 
mycket kärt. Om man frågar henne om hon vet något om porten svarar hon att 
bara den med rätt sinnelag kan komma in. Om äventyrarna ger henne det hon 
begär försvinner porten och äventyrarna kan gå vidare.
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Sagospelet Äventyr

Silverporten

Silverporten pryds av en skrift där det står: “Som du hälsar.” Om spelfigurerna 
bockar eller niger djupt försvinner också den porten och de kan gå vidare. Om 
de inte kommer på det sättet att hälsa kommer porten inte att öppnas. Däremot 
kommer en katt iklädd hatt och kravatt att dansa in på två ben med en ros mel-
lan tänderna. Katten ger sedan rosen till en av spelfigurerna och säger: “Bättre 
lycka nästa månvarv!” Därefter gör den en bakåtvolt och sjunger: 

“Jag knack, knack, knackar på himlens dörr!”

Sedan tynar både han och porten bort.

Gyllenporten
Utanför gyllenporten sitter en ännu en tiggare. Han har tre skålar framför sig: 
en med vatten, en med stål och en med guld. Han spänner ögonen i spelfigurer-
na och ber dem välja en.

Väljer de skålen med vatten, försvinner tiggaren och porten och spel figurerna 
kommer in i älvadrottningens rike. Om spelfigurerna dricker av vattnet, botas 
alla deras skador och sjukdomar de lider av vid det tillfället.

Väljer de skålen med stål, ler tiggaren tandlöst och skrockande. Stålbiten ger 
spelfigurerna skydd mot trolldom. Om de försöker stå emot en förtrollning, får 
de en nivå lägre svårighetsgrad.

Väljer de skålen med guld, försvinner porten och tiggaren. Guldet vittrar till 
sand i deras händer och de finner sig plötsligt vilse i skogen. Det går fortfa-
rande att hitta tillbaka, men portarna har nu flyttat på sig och finns på ett helt 
annat ställe i skogen.

Lyckas man ta sig fram till älvadrottningen kan hon ge upplysningar om att 
prinsessan finns hos en trollfamilj och att hon är barfota, så hon lämnar tydli-
ga spår i mossor och lavar där hon går. Hon kan berätta att prinsessan inte är 
fånge, och att hon verkar trivas.
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Prinsessan Fina Viljestarks försvinnande

Om älvadrottningen verkligen fattar tycke för spelfigurerna (de kan till exem-
pel charma henne med sagoberättande eller genom sång och dans), så kan hon 
skicka med en ledsagare som visar dem till trollens boning.

Trollfamiljen
När spelfigurerna till slut hittar prinsessan Fina är det inte frågan om att traska 
in och dunka ner trollen, ty de är alltför starka, stabila och tåliga. Beroende på 
vilka karaktärer spelfigurerna har stött på kan dessa ge tips och råd om hur de 
bäst ska hantera trollen, men det måste vara spelfigurerna som själva löser frå-
gan om hur de ska få med sig henne tillbaka till hovet. Trollen kan köpas med 
tillräckligt mycket glänsande och vackra ting, god mat eller om någon annan 
väljer att stanna hos dem, till exempel någon av äventyrarna. Om de har med 
sig handelskvinnan Olina kan hon föreslå just byteshandel, men har påpassligt 
nog tappat rösten, så hon kan inte leda några förhandlingar. Om trollkarlen 
Emrik är med kan han välja att stanna hos trollen ett tag för studier.
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Sagospelet Äventyr

Prinsessan Fina Viljestark har bott i trollhålan ett tag, och har fått komma 
och gå som hon vill. Det vill säga, ända tills trollen fick reda på att det fanns 
en belöning för henne. Efter det har de lurat henne att stanna i trollhålan på 
olika sätt: de har skyllt på vädret, på farliga varelser och allt möjligt de kunnat 
komma på. Prinsessan har låtit lura sig hittills, men när spelfigurerna kommer 
anar hon oråd.

Prinsessan blir mäkta upprörd om hon märker att spelfigurerna försöker köps-
lå med trollen om henne. Hon kommer då att rymma så snart hon kan, för hon 
blir besviken på både trollen och spelfigurerna som köpslår om henne som om 
hon vore en ägodel!

Om spelfigurerna har en annan lösning än köpslående, kan prinsessan reagera 
annorlunda. Hon har dock inte varit medveten om att hon varit trollens fånge. 
De är snälla och vänliga och har gett hennes massor av gotter, fotmassage och 
kliat henne på ryggen!

Ifall prinsessan rymmer, måste spelfigurerna spåra rätt på henne. Om de lyckas 
övertala trollen att släppa henne (Farfar Stornäs Rygghåre är t ex en väldigt 
medkännande äldre herre som är både gråtmild och sårbar), så kan äventyret 
börja rundas av här. Vill du ha ytterligare fortsättning, kanske spelfigurerna 
och Fina Viljestark stöter ihop med prinsföljena som är ute efter att gifta sig 
med henne. Det vill hon inte veta av. Hon är faktiskt leds på hela historien och 
vill precis som Ina inte alls bli en drottning utan hellre bo på en gård på landet 
och mocka efter korna, repa lien eller klafsa över blötmyrarna i norr på jakt 
efter ädelbär.

Farfar Stornäs Rygghåre
Empatisk, gråtmild, känslig. Ses som lite knasig av de andra trollen.

Kunskap  6 Rörelse  3
Trolldom  2 Upptäcka  4
Liv  5 Rustning  0
Initiativ 7 Förflyttning 3
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Far Slingersvans Bullerbång
Inte så smart, ganska lättlurad, men mycket muskler och gillar saker som 
blänker. 

Kunskap  4 Rörelse  6
Trolldom  2 Upptäcka  2
Liv  6 Rustning  0
Initiativ 8 Förflyttning 6

Storasyster Fisa Fiskbensfläta
Girig, skärpt och obesegrad i armbrytning. 

Kunskap  5 Rörelse  4
Trolldom  4 Upptäcka  3
Liv  6 Rustning  0
Initiativ 7 Förflyttning 4

Mellansyster Bumla Benhalte
Mellansystern tycker mycket om Fina Viljestark. Hon tycker de är kompisar 
och gillar inte utvecklingen de senaste dagarna. 

Kunskap  4 Rörelse  4
Trolldom  3 Upptäcka  4
Liv  5 Rustning  0
Initiativ 8 Förflyttning 4

Lillasyster Benkross Benflisa
Lillasyster har enorma käkmuskler. Hon kan tugga av mindre träd om hon ger 
sig den på det. Hon är ouppfostrad och har svårt för att göra sig förstådd då 
hon inte kan tala ordentligt, så hon bits när hon vill något, vare sig hon är glad, 
arg eller ledsen..

Kunskap  3 Rörelse  3 (käkarna 8)
Trolldom  2 Upptäcka  4
Liv  4 Rustning  0
Initiativ 7 Förflyttning 3
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Prinsessan Fina Viljestark
Prinsessan njuter av sin nyvunna frihet och 

vill egentligen inte alls bli drottning.

Kunskap 5 Rörelse 5
Trolldom 2 Upptäcka 4
Liv 5 Rustning 0
Initiativ 9 Förflyttning 5

Avslutningen
Ja, hur slutar sagan? Låter spelfigurerna prinses-
san Fina Viljestark ge sig av? För de henne åter 

till Gruvby? Om de låter henne vara, kan hon 
föreslå att de får bli hennes kompanjoner på 
jakt efter en bondgård att köpa och sköta. Hon 

har några smycken som kan användas som 
köpesumma, vissa av dem så mycket värda 
att de skulle försörja en familj livet ut.


