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Drakens tårar

Sagospelet

En nybörjarsaga för upp till 4 spelare från 7 år.



2

Godsherre Jamon Silversked II är förtvivlad! Hans son Du-
vall är kidnappad av en elak drake som terroriserar bygden. 
Jamon vill att spelfigurerna befriar sonen och oskadliggör 
Draken.

Innan ni börjar 
Den här sagan har inget bestämt slut. Det finns några 
olika möjliga slut, och vilket det blir får ni tillsammans 
spela er fram till. Draken som terroriserar bygden kanske 
har kidnappat Jamons son, eller också är de i maskopi 
med varandra. Det kan också hända att Jamons son är 
förtrollad och förvandlad till Draken.

Sagan börjar 
”Ni sitter på ett värdshus och äter en utsökt middag då 
en flinande man sätter sig vid ert bord. Mannen är rejält 
smutsig och sträcker sig över bordet för att ta en matbit 
från en av era tallrikar. ”Ni ser ut att vara rejält folk. Är 
ni från trakten?” undrar han. Ni svarar att ni bara är på 
genomresa. Mannen skrockar och torkar sin snoriga näsa på 
skjortärmen medan han tar ännu en matbit från er med 
sina smutsiga fingrar. ”Jag tyckte väl att ni såg ut att vara 
långväga från”, säger han och skärskådar er. Han slickar 
sig om läpparna och trummar rastlöst med fingrarna mot 
bordsskivan. ”Min herre, Jamon Silversked II, skulle behöva 
några modiga äventyrare som vet hur man tampas med en 
drake. Hans son, Duvall Silversked, har kidnappats av och 
förts till dess håla i Klippiga bergen! Ni ser ut att vara av 
den modiga sorten. Om ni skulle vilja återföra hans son till 
honom, väntar er en riklig belöning. Nå, vad säger ni?”

Mannen som talar heter Gorm Stormkråka, och är dräng 
på Jamons gård. Gorm var mycket god vän med Duvall. 
Gorm är barsk, lite för ärlig och lortig av sig. Om spel-
figurerna accepterar får de följa med till herrgården, där 
de får låna hästar och utrustning, samt prata med Jamon 
Silversked II för ytterligare upplysningar.

På herrgården 
Jamon är en strikt och stolt man, som förefaller lite 
osympatisk. Han verkar dock sakna sin son. Han talar 
nedlåtande till spelfigurerna som om han är bättre och 
finare än dem, och han pratar hela tiden om sin son på 
samma sätt.

Jamon kan berätta att sonen försvann under en jakttur 
i skogen. Hästen han ridit på låg kvar på marken, med 
rivmärken efter en drake, och Jamons män som var med 
honom på jaktturen vittnar om hur de kunde höra ving-
slag och Jamon skrika uppifrån skyn, men de såg inget.

Några dagar senare började en drake terrorisera området. 
Draken slår oftast till om natten och har stulit boskap, 
eldat upp åkrar och haft sönder hus. Ingen har fått mer 
än en skymt av den, mer än att det setts en stor, mörk 
skugga och hörts kraftiga vingslag. Somliga kan också 
vittna om att det hörts högljudda klagojämmer från skyn.

Den enda drake man känner till i trakten är en gammal 
Bergsdrake, men den har sovit i hundra år. Jägare som 
varit djupt i Gammelskogen har dock berättat att de sett 
en drake cirkla ovanför Klippiga bergen i skymningen. 
Folk i trakten verkar säkra på att det är den gamla Bergs-
draken som vaknat.

Spelfigurerna kan få reda på informationen genom att tala 
med tjänstefolket på gården, eller genom att återvända 
till värdshuset för att prata med folk i trakten.

För att komma till Klippiga bergen måste man först ta 
sig genom Gammelskogen. Det finns en handelsbod in-
vid värdshuset där spelfigurerna kan köpa utrustning om 
de behöver. Jamon kan ge spelfigurerna 100 silvermynt 
till utrustning om de behöver. I Äventyrs regelbok finns 
priser på utrustning i kapitlet om utrustning och vapen. 
Jamon bidrar dessutom med en karta över området och 
hästar.

Gammelskogen 
Efter en halv dags ridtur kommer spelfigurerna fram till 
Gammelskogens bryn. Skogen tycks hotfull och främ-
mande. I Gammelskogen kan spelfigurerna råka ut för 
många faror. Se förslag längre ned. Läsa följande text för 
spelarna då spelfigurerna gett sig in i skogen:

”Gammelskogen sluter sig tätt omkring er med sina mörka, 
dystra träd. Skäggiga lavar hänger från träden, snåriga bus-
kar klär marken i ett svårgenomträngligt täcke och hela 
tiden omges ni av ett moln surrande insekter som irriterar 
och suger blod.”

Det finns flera faror och möten som lurar i skogens djup- 
Slå en T10 för att avgöra vad som händer.

1-2 Rövarnäste: Spelfigurerna finner sig plötsligt om-
ringade av råbarkade stråtrövare som tar dem tillfånga. 
Det visar sig att stråtrövarna har planer på att stjäla en 
viss drakskatt...

3-4 Vättarnas tillhåll: Vättarna är upprörda. Någon har 
slagit ett stort hål på deras underjordiska skattkammare 
och stulit alla deras skatter. Kan det vara Draken?

5-6 Tomtarnas stuga: Spelfigurerna kommer till en över-
given stuga mitt i skogen. Det leder inga stigar dit, syns 
inga spår runtomkring stugan, men den är i fint skick 
och väl omskött. Inne i stugan finns torkat kött, dricka 
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och bröd och renbäddade sängar. Stugan sköts av några 
små tomtar som på detta sätt hjälper vandrare.

7-8 De rasande träden: Ilskna, vandrande träd med 
svedda och i vissa fall brända trädkronor/toppar är på 
marsch mot Klippiga bergen för att göra upp med draken 
som bränt dem.

9-10 Nattskuggan: En nattskugga som blev dödad av 
den uråldriga bergsdraken för mer än hundra år sedan 
irrar fortfarande omkring i skogen och jagar frid. Den be-
höver återföra en speciell amulett till sin släkt som driver 
värdshuset för att få ro. Amuletten finns nu i bergsdrakens 
skatt. Kan spelfigurerna hjälpa nattskuggan?

Klippiga bergen 
När skogen börjar glesna och spelfigurerna kommer ut 
ur den återstår det att klättra upp för de Klippiga bergen. 
De klippiga bergen är verkligen fulla av vassa klippor 
och djupa raviner, varför de är väldigt oländiga att ta 
sig fram i. 

”När skogen ligger bakom er blir terrängen karg och stenig. 
Ni står vid Klippiga bergens fot. Härifrån är det bara uppåt 
som gäller. Marken är kuperad och ojämn, hästarna (om 
spelfigurerna har kvar dem) klarar inte av att ta sig längre 
i den svåra terrängen. Ni tvingas lämna kvar dem för att 
fortsätta till fots. När ni blickar uppåt de skrovliga bergs-
sluttningarna önskar ni innerligt att drakens håla inte ligger 
alltför högt upp.”

Det finns chans till olika möten i bergen. Slå1 T10 för 
att avgöra vad som händer.

1-2 Bergstrollen: Några bergstroll är på flykt från berget. 
De berättar att en drake bosatt sig i berget och den vill 
inte ha några grannar, så bergstrollen är på jakt efter ett 
nytt hem.

3-4 Hängbron: Spelfigurerna kommer fram till ett stup, 
över vilket det leder en gammal hängbro. Det knarrar och 
knakar oroväckande i hängbron. Kommer den att hålla?

5-6 Klippväggen: Spelfigurerna kommer fram till en hög 
klippvägg, som skjuter rakt upp ur marken. Den löper 
så långt spelfigurerna ser och de måste klättra uppför 
den. Den är dock svårklättrad och vass. Eventuella rep 
de använder riskerar att skäras av mot de vassa klipporna. 
Kommer de kunna ta sig upp för stupet utan att göra 
sig illa?

7-8 Labyrinten: Spelfigurerna kommer fram till en stor 
labyrint som de måste ta sig igenom för att ta sig vidare. I 
labyrinten gäller det att inte förlora orienteringen. Dess-
utom vaktas labyrinten av en minotaur som inte gärna 
vill ha besök…

9-10 Dvärgarna: En trupp dvärgar har råkat ut för en 
olycka, en av derass kamrater är fast i deras gruva sedan 
taket rasat in. Kamrater lever, för de kan höra avlägsna 
rop på hjälp. Kan spelfigurerna hjälpa dvärgarna så ska 
en av dem belönas med en rustning av äkta dvärgasilver. 
Rustningen skyddar mot 4 skador. 

Vättarnas tillhåll
Vättarnas tillhåll är en levande plats där vättarna rör sig 
mellan de olika rummen och även ut och in från tillhål-
let. Varje gång som spelfigurerna kommer in i ett rum  
så är det 20% chans att en eller flera dyker upp efter en 
stund. Är det rum som de redan varit i så kan vättarna 
redan vara i rummet.

Vättarnas tillhåll ligger i anslutning till drakens håla, så 
spelfigurerna måste igenom deras tillhåll för att komma 
fram.

Slå 1T10 på tabellen för att se hur många och av vilken 
typ av vättar det är:

1 1 vättekrigare

2 1 Vättekrigare, 20% risk att det kommer ytterli-
gare en Vättekrigare eller pilbåge efter en stund
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3 1 Vättekrigare, 20% risk att det kommer fler vät-
tar efter en stund. Slå på tabellen för att se vem/vilka som 
kommer.

4 2 vättekrigare, 20% risk att det kommer en vätte 
med pilbåge efter en stund

5 2 vättekrigare, 1 vätte med pilbåge. 10% risk 
att det kommer fler vättar efter en stund.  Slå 1T5 på 
tabellen.

6 2 vättekrigare, 1 vätte med pilbåge, 20% risk att 
det kommer fler vättar efter en stund. Slå igen på tabellen 
för att se vilka som kommer.

7 1 Vätte i rustning, 2 vättekrigare, 1 vätte med 
pilbåge. 10% risk att det kommer fler vättar var fjärde 
runda. Slå 1T5 på tabellen.

8 2 Vättar i rustning, 2 vättar med pilbåge 10% 
risk att det kommer fler vättar var fjärde runda. Slå 1T5 
på tabellen.

9 1 Häxa, 1 vätte i rustning, 2 vättar med pilbåge. 
10% risk att det kommer fler vättar var fjärde runda. Slå 
1T5 på tabellen.

10 1 Häxa, 1 Vätte i rustning, 2 vättekrigare, 2 vät-
tar med pilbåge. 10% risk att det kommer fler vättar var 
fjärde runda. Slå 1T5 på tabellen.

OBS: Tänk på att vättarna ser i mörker så de ser spel-
figurerna innan spelfigurerna ser dom!

Rum A
Kortare korridor. 

A1 – En släckt fackla hänger på väggen

Fällor: I rummet finns det två stycken fällor. Det krävs ett 
upptäcka slag per fälla. Om ingen fälla hittas är det 50% 
risk att en fälla utlöses. Har en fälla hittats, eller utlösts, 
så är det 25% risk att den andra fällan utlöses. 

Om fällorna utlöses så orsakar de ett ras från tacket som 
ger 1 liv i skada till 1 – 3 spelfigurer.

Rum B
En lite längre korridor. Spelfigurerna kan höra ett mycket 
svagt ljud av forsandet av en större mängd vatten.Ungefär 
halvvägs längst korridoren så är det ett litet vattenfall och 
rinnande vatten som någon har lagt två plankor över. 

B1 – En släckt fackla hänger på väggen.

B2 & B3 – Två vättar riktar sina spjut mot spelfigurerna 
och säger åt dem att omedelbart vända om och gå däri-

från. Spelfigurerna kan försöka övertyga dom att släppa 
förbi dom eller så kan de anfalla. 

Rum C
En krökt korridor. 

Om spelfigurerna attackerade Vättarna B1 & B2 i rum B 
så när spelfigurerna kommer runt hörnet så är det en vätte 
med pilbåge C1 som skjuter mot spelfigurerna. Men de 
kan knappt urskilja honom då han står i mörkret längre 
bort. Om spelfigurerna springer fram så ligger vättarna 
D1 & D2 i rum D i bakhåll.

Rum D
En liten grotta med ett bord och ett par pallar att sitta på.

D1 & D2 – Vättekrigare

Rum E
Kort korridor med tre dörrar. 

Vid dörren till rum F så kan spelfigurerna höra rinnande 
vatten innifrån rummet och det luktar illa. 

Vid dörren till rum G så kan de känna en ljuvlig doft 
av mat.

Korridoren är i övrigt tom. 

Fällor
Dörren till rum I är försedd med en fälla. Om dörren 
öppnas utan att fällan upptäcks och desarmerats så utlö-
ses den och ger 1 liv i skada till den som försöker öppna 
dörren. 

Rum F
En mindre grotta som fungerar som toalett. Det luktar 
så äckligt i rummet att en spelfigur löper 10% risk att 
bli illamående. Se förtrollningen Sjukdom (Trolldom) 
för effekten av illamåendet.

F1 – Vättekrigare.

Rum G
Matsal.

Från en öppning länst in i matsalen så kommer det ett 
svagt sken från en eld. Spelfigurerna kan även höra en 
del slammer där innifrån.

G1 – En vättekrigare sopar golvet med ryggen vänd mot 
dörren.
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Rum H
Kök. Rummet är upplyst av en eld i eldstaden. En obe-
väpnat vätte håller som bäst på att förbereda mat.

H1 – Obeväpnad vätte som räcker händerna i luften när 
han får se spelfigurerna och säger att han ger sig.

Rum I
En längre korridor med två dörrar och två gallerdörrar 
till celler. 

När spelfigurerna passerar celldörrarna så kommer de att 
bli tilltalade av J1 som ber spelfigurerna befria honom.

I1 -  Vätte i rustning.

I2 – Vätte med pilbåge som spelfigurerna inte kan se när 
de kommer in i korridoren. Vätten kommer börja skjuta 
på spelfigurerna om de strider med I1.

Rum J
Två stycken fångstceller med låsta gallerdörrar.

J1 – En tillsynes normal person som kommer tilltala spel-
figurerna när de passerar celldörrarna. Personen berättar 
att hen kidnappats av vättarna och att de begär en lösen-
summa av personens föräldrar. J1 är dock inte Duvall.

Om spelfigurerna befriar J1 så slå en tärning och se i 
tabellen vad som händer.

1 – 2 Personen är mycket tacksam för att spelfigurerna 
räddat denne. Samtliga spelfigurer får 1 hjältepoäng.

3 - 10  Personen förvandlas till en demon (se Monster) 
som strider mot spelfigurerna.

Rum K
Sovsal med tre våningssängar.

K1 – Vättekrigare

K2 – Vättekrigare med pilbåge som är dold i skug-
gorna bakom ena sängen (Kan upptäckas med ett lyckat 
upptäckaslag)

K18 – kista med smutsiga kläder.

Rum L
Vättekungens privata sovrum. Rummet är tomt sånär 
som på en säng och en byrå.

J1 – Lönndörr. Om spelfigurerna slår ett lyckat upptäcka-
slag så hittar de en knapp i sidan på byrån. Om de trycker 
på knappen så öppnas lönndörren. Slå en tärning. Om 

resultatet är 6 – 10 så går det ett larm. Slå hädanefter på 
tabellen för slumpmässiga möten för varje nytt rum som 
spelfigurerna går in i.

Rum M
Vättekungens hemliga skattkammare. Här hittar spelfigu-
rerna guld och ädelstenar till ett värde på 300 guldmynt.

Rum N
Vättekungens tronrum. Till höger i tronrummet finns 
en enorm port som leder till drakens håla. Porten är låst. 
Nyckeln till porten har Väs Vättekung.

Om det blir strid så är det 30% chans att det kommer en 
ny vätte var fjärde runda. Slå på tabellen för att se vem 
som kommer.

1 - 4 Vättekrigare

5 - 8 Vättekrigare med pilbåge

9 Vättekrigare i rustning

10 Häxa

N1 – Väs Vättekung.

N2 – Häxa

N3 – Vättekrigare med pilbåge

N4 & N5– Vättekrigare i rustning

N6 – Vättekrigare.

N7 – Drakporten som leder in mot drakens håla. 

Rum O
En kort svängd korridor.

Spelfigurerna kan höra det dämpade forsandet av en 
större mängd vatten i närheten. Det kan även höra por-
landet av vatten från en hålighet i ena väggen.

O1 – O3 – Stenstatyer som vaktar ingåengen till dra-
kens håla. Stenstatyerna vaknar till liv och attackerar när 
spelfigurerna närmar sig O1 & O2 eller om spelfigurerna 
attackerar stenstatyerna.

Drakens underjordiska boning
”Längre fram i bergsväggen ser ni en stor port med järnbeslag 
och kraftiga ekstockar. Det är en alldeles enorm port vars 
like ni aldrig tidigare skådat. När ni närmar er ser ni att 
det fåtal buskar och den växtlighet som sticker fram mellan 
stenar och klippor är svartbränd. På en skylt som hänger lite 
snett på en stolpe står det VARNING FÖR DRAKEN. Det 
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luktar svavel och sot i luften. När en vindpust sveper fram 
över bergsmarken virvlat lite aska upp och sotar era kinder. 
Luften är obehaglig att andas.

Snart står ni framför porten, men den går inte att rubba. 
Några meter högre upp ser ni ett enormt nyckelhål.”

Spelfigurerna kan antingen försöka klättra upp till nyck-
elhålet, och ta sig in i drakens underjordiska boning den 
vägen. Eller också kan de försöka hitta en annan ingång 
i omgivningarna. Det finns små rökkanaler, dock stora 
nog att krypa igenom. Dessa leder ned till den stora salen 
där skatten finns.

Väl innanför den enorma porten vilar bergets innandöme 
i mörker:

”Mörkret innanför porten är kompakt. Det går inte att se 
handen framför sig. Det är overkligt tyst och minsta ljud 
ekar obönhörligt mellan stenväggarna i tunneln.”

Tunneln leder in till drakens håla. I tunneln finns sten-
statyer som vaktar mot intrång. De släpper inte förbi 
någon frivilligt.

Vad hittar då spelfigurerna i 
drakens håla?
Ingen twist: Duvall är kidnappad av den elaka draken 
och blir överlycklig över att bli befriad av spelfigurerna. 
Draken vill dock inte släppa Duvall om han inte får en 
stor summa pengar i lösen. 

Liten twist: Duvall är kidnappad av den förtvivlade dra-
ken, eftersom Jamon har kidnappat drakens enda barn 
och tvingar drakbarnet att uppträda på cirkus. Draken 
släpper bara Duvall om spelfigurerna kan förmå Jamon att 
släppa drakbarnet, eller i värsta fall befria det själva. Du-
vall har skrivit ett brev åt sin far och förklarat varför han 
blivit kidnappad, men hans far som tjänar stora pengar 
på drakbarnet vill inte göra sig av med det. Inte ens för 
Duvalls skull. Jamon är väldigt besviken på Duvall som 
han inte tycker duger något till.

Twist, variant ett: Duvall vill inte följa med spelfigu-
rerna. Duvall är vän med Draken. Duvalls pappa vill 
bara åt drakskatten, säger han. Och Draken och Duvall 
är vänner. Draken har plundrat området på boskap och 
skatter för att Duvall bett honom. Duvall vill visa att hans 
far inte duger till att ta hand om provinsen.

Twist, variant två: Duvall finns ingenstans. Draken ver-
kar sorgsen. Jamon har sänt ut drakdödare. Vad han inte 
vet (för Draken kan inte prata) är att det är sonen som 
är förtrollad till drake av en magiker som hämnd för att 
Jamon lurat honom i affärer.

Twist, variant tre: Det finns ingen drake. Den gamla 
bergsdraken har sovit så länge att den förvandlats till sten. 

Duvall har dock byggt en flygande drakmaskin som han 
kan sitta och styra inuti drakkroppen. Det är med den 
han plundrat området. I munnen på drakmaskinen har 
han byggt eldkastare. Duvall är fast besluten att på sikt 
överta sin plats som sin fars arvinge, men först efter att 
han låtit fadern lida för att han inte tror att Duvall duger 
något till. Duvall har fejkat sin kidnappning för att se 
om hans far skulle sakna honom.

Twist, variant fyra: Det finns ingen drake. Den gamla 
bergsdraken har sovit så länge att den förvandlats till 
sten. En gammal magiker har dock byggt en flygande 
drakmaskin som hen kan sitta och styra inuti drakkrop-
pen. Det är med den hen plundrat området. I munnen 
på drakmaskinen har hen byggt eldkastare. Magikern 
kidnappade Duvall för att kräva Jamon på en stor lösen-
summa. Jamon vägrar dock att betala.

Twist, variant fem: Draken hålls i schack av vättarna som 
styr draken med en magisk medaljong som vättekungen 
har i sin ägo. De har låtit draken kidnappa Duvall för 
att de är ovänner med hans far och vill tvinga honom 
att avstå sin förmögenhet som han till stora delar byggt 
upp på att stjäla guld och rikedomar från vättarnas mark.

Bifigurer
Mara - Bergsdrake

Kunskap: 7 Rörelse: 8

Trolldom: 7 Upptäcka: 8

Rustning: 10 Liv: 8

Specialförmågor

Drakeld – Förstör omedelbart all rustning som inte är 
magisk.

Skarpa sinnen – Det går inte att smyga sig på Mara. 
Varken med slag mot rörelse eller magi.

Attacker

Klor - 2 liv i skada

Bett – 2 liv i skada

Drakeld – 2 liv i skada

Förtrollningar

Hela, Bryta Förtrollning, Söva

Drakmaskin

Kunskap:  0 Rörelse:  5

Trolldom: 0 Upptäcka: 4

Attacker

Bett – 1 liv i skada
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Klor -  1 liv i skada

Eldkastare – 1 liv i skada. Rustning skyddar ej. (Kan bara 
användas var 3:e runda)

Jamon Silversked II

Kunskap: 7 Rörelse: 4

Trolldom: 1 Upptäcka: 4

Rustning: 0 Liv: 4

Specialförmåga

Köpman – En spelfigur som försöker pruta eller köpslå 
måste slå två tärningar och välja den sämsta.

Attacker

Dolk

Jamons vakter

Kunskap: 3 Rörelse: 5

Trolldom: 1 Upptäcka: 3

Rustning: 2 Liv: 4

Attacker:

Hillebard (tvåhandsvapen) - 2 liv i skada

Specialförmåga

Livvakt: kan ta skada som enligt reglerna skulle tillfogas 
Jamon Silversked II. Rustningar ger vanligt skydd, men 
bara vaktens och inte Jamons

Duvall

Kunskap: 4 Rörelse: 3

Trolldom: 5 Upptäcka: 4

Rustning: 1 Liv: 4

Specialförmåga

Fäktmästare: Alltid minst lika bra som sin motståndare. 

Förtrollningar:

Flyga

Väs Vättekung

Kunskap: 3 Rörelse: 5

Trolldom: 4 Upptäcka:  4

Rustning: 2 Liv: 3

Attacker:

Svärd – 2 liv i skada

Specialförmåga

Mörkersyn – Kan se i mörker som om det vore dagsljus.

Förtrollningar

Förlama kroppsdel, Järnhud

Vättekrigare med rustning

Kunskap: 3 Rörelse: 5

Trolldom: 1 Upptäcka: 4

Rustning: 3 Liv: 1

Attacker

Svärd – 1 liv i skada

Specialförmåga

Mörkersyn – Kan se i mörker som om det vore dagsljus.

Vättekrigare

Kunskap: 3 Rörelse: 4

Trolldom: 1 Upptäcka: 4

Rustning: 1 Liv: 1

Attacker

Svärd – 1 Liv i skada 

Pilbåge – 1 Liv i skada

Specialförmåga

Mörkersyn – Kan se i mörker som om det vore dagsljus.

Vätte, Häxa/Trollkarl

Kunskap: 4 Rörelse: 3

Trolldom: 5 Upptäcka: 4

Rustning: 0 Liv: 1

Attacker

Förgiftad Dolk – 1 liv i skada plus förgiftning (se troll-
formel ”Sjukdom”)

Specialförmåga

Mörkersyn – Kan se i mörker som om det vore dagsljus.

Förtrollningar

Hela, Järnhud, Blixt

Turan 

Turan är svartkonstnär och magikern i tvist 2 & 4

Kunskap: 4 Rörelse:  3

Trolldom: 6 Upptäcka:  4
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Rustning: 0 Liv: 3

Attacker: 

Stav – 1 liv i skada

Specialförmåga

Spiritus Familiarus - Orm Se nedan.

Förtrollningar

Eldklot, Bryta förtrollning, Galenskap, Garzamels mörker

Spiritus Familiarus – Orm

Kunskap: 1 Rörelse: 2 

Trolldom: 0 Upptäcka: 2

Rustning: 1 Liv: 1

Magiker: Galf Stormkråka
Du är en skicklig trollkonstnär. Din mystiska utstrål-
ning ökas dessutom av den fladdermus som följer dig 
var du än går. 

Kunskap: 5 Rörelse: 2

Trolldom: 5 Upptäcka: 4

Rustning: 0 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Får slå två tärningar vid alla Trolldomsslag och välja 
den tärning som visar bäst.

Spiritus Familiarus: Fladdermus. (+1 i Upptäcka när 
det är mörkt. Kunskap 1, Rörelse 3, Trolldom 0, Upp-
täcka 3)

Utrustning: 

Trollstav, Formelsamling

Förtrollningar: 

Blixt

Bryta förtrollning

Förvirra

Spökljud

Riddare: Percevan av Gruvby
De flesta riddare tjänstgör hos ett kungahus eller en 
riddarordern. Men du har valt att gå din egen väg. 
Du ser det som din livsuppgift att skydda de svaga 
och oskyldiga. Du är inte sen att tacka ja till att 
beskydda
Kunskap: 4 Rörelse: 6

Trolldom: 1 Upptäcka: 5

Rustning: 3 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Ett extra liv i skada till fiender vid strid. Får inte anfalla 
obeväpnade fiender (undantaget fientliga monster och 
djur).

Utrustning: 

Svärd, Riddarrustning, Sköld

Attacker: Bett – Gift (Se förtrollningen ”Sjukdom”)

Specialförmåga: Ger husbonden + 1 på rörelse.

Stenstatyer

Kunskap: 0 Rörelse: 5

Trolldom: 1 Upptäcka: 3

Rustning: 5 Liv: 2

Specialförmåga

Porös Sten – Om en tärningen visar automatiskt lyckat 
(1) vid ett attackslag för ett vapen. Så smulas stenstatyn 
genast sönder. Oavsett hur mycket rustning eller liv som 
statyn har kvar.
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Bågskytt: Robin av Lövsta
Du har arbetat som bågsskytt i armén, men numera 
försörjer du dig som jägare i utbygden. Du är rättvis 
och vänlig mot de allra flesta, och tycker bäst om att 
lösa problem genom att tala och diskutera.

Kunskap: 4 Rörelse: 6

Trolldom: 2 Upptäcka: 4

Rustning: 1 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Får slå två tärningar och visa den som visar bäst vid 
skytte.

Snabbskjutare: Kan skjuta två pilar i samma handling 
men måste då välja den tärning som visar sämst. Slå 
separata attackslag för varje pil.

Utrustning: 

Pilbåge, Läderrustning, koger med 15 pilar.

Tjuv: Lavar Liist
Du har ett förflutet som tjuv. Du brukade livnära dig på 
att bryta dig in hos andra och ta vad du ville ha. Detta 
har medfört att du utvecklat en förmåga att smyga utan 
att bli sedd. Du har även ett sjätte sinne att upptäcka 
faror. Du har dock på senare tid bestämt dig för att 
använda dina kunskaper till goda gärningar istället. 

Kunskap: 4 Rörelse: 5

Trolldom: 1 Upptäcka: 6

Rustning: 1 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Behöver aldrig slå tärning för att smyga.

Stjätte Sinne: Sagoberättaren slår en tärning. Blir det 
under eller lika med Upptäcka, får spelfiguren en för-
varning om att något är på gång att hända.

Utrustning: 

1 kortsvärd, 4 kastknivar, Läderrustning, dyrkar

Lärd: Rikard Tänkare
Du har spenderat större delen av ditt liv med näsan i 
böcker. Du har studerat de flesta ämnen och har under 
årens lopp samlat på dig en otrolig mängd kunskap. 
Du har också en otrolig talang som helare. De patien-
ter du behandlat tycks läka fortare under din vård än 
någon annans. 

Kunskap: 6 Rörelse: 3

Trolldom: 3 Upptäcka: 4

Rustning: 0 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Slår två tärningar och väljer den som visar bäst på alla 
kunskapsslag.

Helande händer: Kan 1 gång per dygn försöka hela en 
person genom att slå mot trolldom.

Utrustning: 

Stav, första hjälpenpaket, uppslagsverk
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Magiker: Malicia Väderhäxa
Du är en skicklig trollkonstnär. Din mystiska utstrål-
ning ökas dessutom av den fladdermus som följer dig 
var du än går. 

Kunskap: 5 Rörelse: 2

Trolldom: 5 Upptäcka: 4

Rustning: 0 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Får slå två tärningar vid alla Trolldomsslag och välja 
den tärning som visar bäst.

Spiritus Familiarus: Fladdermus. (+1 i Upptäcka när 
det är mörkt. Kunskap 1, Rörelse 3, Trolldom 0, Upp-
täcka 3)

Utrustning: 

Trollstav, Formelsamling

Förtrollningar: 

Blixt

Bryta förtrollning

Förvirra

Spökljud

Riddare: Ristara av Drottningborg
De flesta riddare tjänstgör hos ett kungahus eller en 
riddarordern. Men du har valt att gå din egen väg. Du 
ser det som din livsuppgift att skydda de svaga och 
oskyldiga. Du är inte sen att tacka ja till att beskydda

Kunskap: 4 Rörelse: 6

Trolldom: 1 Upptäcka: 5

Rustning: 3 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Ett extra liv i skada till fiender vid strid. Får inte anfalla 
obeväpnade fiender (undantaget fientliga monster och 
djur).

Utrustning: 

Svärd, Riddarrustning, Sköld

Bågskytt: Jara Långskott
Du har arbetat som bågsskytt i armén, men numera 
försörjer du dig som jägare i utbygden. Du är rättvis 
och vänlig mot de allra flesta, och tycker bäst om att 
lösa problem genom att tala och diskutera.

Kunskap: 4 Rörelse: 6

Trolldom: 2 Upptäcka: 4

Rustning: 1 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Får slå två tärningar och visa den som visar bäst vid 
skytte.

Snabbskjutare: Kan skjuta två pilar i samma handling 
men måste då välja den tärning som visar sämst. Slå 
separata attackslag för varje pil.

Utrustning: 

Pilbåge, Läderrustning, koger med 15 pilar.
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Konstruktion: Daniel Lehto & Johan 
Karlsson

Assistans: Julia Lehto

Omslagsbild: Richard Svensson

Kartor: Johan Karlsson

Sagospelet Äventyr konstruerat av 
Daniel Lehto och Julia Lehto 2011-
2014.

Drakens tårar - en saga för Nordsken.

Tjuv, Tiara Flinkfinger
Du har ett förflutet som tjuv. Du brukade livnära dig på 
att bryta dig in hos andra och ta vad du ville ha. Detta 
har medfört att du utvecklat en förmåga att smyga utan 
att bli sedd. Du har även ett sjätte sinne att upptäcka 
faror. Du har dock på senare tid bestämt dig för att 
använda dina kunskaper till goda gärningar istället. 

Kunskap: 4 Rörelse: 5

Trolldom: 1 Upptäcka: 6

Rustning: 1 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Behöver aldrig slå tärning för att smyga.

Stjätte Sinne: Sagoberättaren slår en tärning. Blir det 
under eller lika med Upptäcka, får spelfiguren en för-
varning om att något är på gång att hända.

Utrustning: 

1 kortsvärd, 4 kastknivar, Läderrustning, dyrkar

Lärd, Linna Kunskapare
Du har spenderat större delen av ditt liv med näsan i 
böcker. Du har studerat de flesta ämnen och har under 
årens lopp samlat på dig en otrolig mängd kunskap. 
Du har också en otrolig talang som helare. De patien-
ter du behandlat tycks läka fortare under din vård än 
någon annans. 

Kunskap: 6 Rörelse: 3

Trolldom: 3 Upptäcka: 4

Rustning: 0 Liv: 4

Hjältepoäng: 1

Specialförmågor: 

Slår två tärningar och väljer den som visar bäst på alla 
kunskapsslag.

Helande händer: Kan 1 gång per dygn försöka hela en 
person genom att slå mot trolldom.

Utrustning: 

Stav, första hjälpenpaket, uppslagsverk


