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

Plats: Slottet, Trollskogen.

Mål: Hitta och befria prins Adam.

Fiender: Erik den förskräcklige, samt 
hans skelettkrigare.

Belöning: 1 stor belöning.

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

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

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

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

När de hittar borgen vaktas ingån
gen av två skelett som inte vill släppa 
förbi spelfigurerna. De måste strida 
(Rörelse) eller komma på en annan 

lösning. Skelettkrigare är inte sär
skilt smarta så de är lätta att lura 
(Kunskap).

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

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

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

Innan de har hunnit fly från borgen 
blir de överfallna av Erik den För
skräcklige som har två För trollningar 
att tillgå i denna saga. Dessa kan han 
använda mot spel  figurerna: Eldele
mentar och Mörker. Om spelfigu
rerna har egna förtrollningar får de 
använda dem. Erik är arg och för
söker tvinga spelfigurerna att lämna 

till baka Adam. Erik har med sig tre 
skelettkrigare som slåss mot spel
figurerna (Rörelse). Det är svårt att 
lura (Kunskap) skeletten då Erik är 
med, slå därför två tärningar och välj 
den sämsta.

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

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

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


