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Sagospelet Äventyr

Kampen om Atlantis

Kort introtext
Kampen om Atlantis är ett äventyr i 
två delar. Först får spelfigurerna leta 
ledtrådar och sedan får de på olika sätt 
försöka återföra artefakten Sluka till 
Avgrunden ute i Det Stora Djupet så 
att det inte kan korrumpera fler.

Bakgrund 
Några sjöjungfrur som studerar en 
havsavgrund som kallas Det Stora Dju-
pet hittar en svart glob. De tar med sig 
klotet till Atlantis för att låta de lärde 
studera det. Nu vilar det i en kammare 
där det gradvis börjat smitta ett antal 
sjöjungfrur och samtidigt får ett allt 
större inflytande över Atlantis. Klotet 
kommer, om det inte stoppas, att göra 
om alla i Atlantis till Bläckor och för-
störa riket. För att kunna återföra det 
till Det Stora Djupet måste antingen 
spelfigurerna riskera sina egna liv för 
att föra tillbaks det eller hitta brons-
skålen från Naxia som kan neutralisera 
klotets krafter. Samtidigt måste spelfi-
gurerna tävla med Sirana som försöker 
stjäla klotet för sina egna syften.

Sagan börjar
Spelfigurerna befinner sig i Masonas 
huvudstad Drottningborg och har 

precis gått för att lägga sig i ett rymligt 
rum på ett av stadens värdshus när 
det bankar ivrigt på dörren. Det är en 
flicka med drottningens livré, och den 
vita baskern med en röd fjäder som 
indikerar att hon är officiellt springbud 
åt Drottningen. 

Jag heter Lea och arbetar för Drott-
ningen. Ni måste komma. Det har 
kommit en spegelmagiker till slottet 
och något är väldigt, väldigt fel i 
Atlantis!

När spelarna kommer till slottet släpps 
de omedelbart in. Vakterna gör givakt 
för Lea och släpper in dem till en stor 
innergård där Belios, en av drott-
ningens hovmagiker står och pratar 
med en spegelmagiker (se Fenix nr 
3) som stödjer sig på en fontän med 
två sjöjungfrur som håller upp varsin 
kruka ur vilken vatten porlar ner.

Spegelmagikern heter Exio och för-
klarar att det hänt något märkligt i 
Atlantis. En farsot sprider sig där flera 
sjöjungfrur plötsligt tappat förmågan 
att andas vatten och drunknat. Andra 
har fått gråaktiga fjäll och blivit håg-
lösa. Deras bästa helare kan inte bota 
dem eller ens identifiera vad de lider 
av. Just nu är det bara ett par dussin 
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som insjuknat och två som drunknat 
men Dealita, drottningen, är oerhört 
orolig att det ska spridas längre. 

Belios, drottningens hovmagiker, ber 
spelfigurerna hjälpa till. Han erbjuder 
självklart drottningens tacksamhet och 
lovar att de inte ska gå obelönade om 
de kan hjälpa de allierade i Atlantis.

Sluka – Mörkrets hjärta
Det sägs att när världen skapades så 
användes sju artefakter som var och en 
besitter enorma magiska krafter. Sluka 
är en av dem. Det är ett klot stort som 
ett vagnshjul, som är så nattsvart att 
inget ljus reflekteras från det. Klotet 
är skapat ur material från Slukhålet av 
Ingenting, vid världens östra rand. Ing-
enting är ett material och ett tillstånd. 
Det är ’tiden före och efter skapelsen’, 
och därför kan ingenting magiskt exis-
tera. Inte magi, inte liv, inte tid.

Klotets krafter
Klotet drar ut all kreativitet och livs-
glöd ur sin omgivning. Inom klotets 
räckvidd fungerar ingen magi överhu-

vudtaget, alla slag för Kunskap miss-
lyckas automatiskt och inom någon 
minut som man varit inom klotets 
räckvidd blir man också infekterad. 
Om man rör vid klotet, även med 
handskar, blir man också automatiskt 
infekterad.

En infekterad person förlorar 1 poäng 
vardera i Kunskap. Magiker förlorar 
också slumpmässigt en förtrollning 
man tidigare kände till. Man förlorar 
också gradvis viljan att vara kreativ 
och tänka i nya banor och blir lite mer 
likgiltig inför allt. 

För varje poäng Kunskap som Klotet 
sugit ut växer dess räckvidd med en 
meter. När äventyret börjar har Klotet 
en räckvidd på 40 meter. Den befinner 
sig i De Lärdes Hus som ligger granne 
med Helandets hus, vilket tyvärr gör 
att flera av de som kommer in för att 
de blivit sjuka, blir värre och värre när 
de ligger inom Klotets räckvidd. 

Om en infekterad stannar kvar inom 
Klotets räckvidd upprepas skadan varje 
timme. Vid fortsatt beröring upprepas 

Förlust av Kunskap Effekt
-1 Ingen synlig effekt, bara en känsla av orkeslöshet och 

trötthet.
-2 Första tecknen på håglöshet och grå hudfärg
-3 och mer Immun mot all magi, kan smitta andra genom att röra 

vid dem. Blir gradvis håglösare och gråare ju mer man 
förlorar.
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skadan var tionde sekund som man rör 
vid klotet. I takt med att man förlorar 
mer än en poäng Kunskap blir man 
också mer matt och grå i färgen. 

För varelser med magiska egenskaper 
måste man slå en tärning varje gång 
man förlorar en poäng i egenskapen. 
Slår man 8 eller högre förlorar figuren 
en magisk egenskap kopplad till sin 
ras. Det kan handla om flygförmåga, 
magiska läkeegenskaper eller förtrol-
lande sång. Detta gäller inte tillfälliga 
magiska effekter som man fått av 
trollformler eller magiska drycker. 
Det är bara efter att man tappat tre 
poäng eller mer som man inte kan bli 
påverkad av magi – det man redan var 
påverkad av innan berörs inte.

När en person når 0 i Kunskap blir 
man en Bläcka, en varelse helt under 
Klotets kontroll. En Bläcka sprider 
också infektionen vidare när den rör 
vid någon.

OBS: Varelser som i friskt tillstånd 
har 1 i Kunskap kan inte drabbas 
av Klotets effekter alls. Klotet 
känner inte av dem.

När Klotet vilar i Bronsskålen från 
Naxia (se nedan), neutraliseras räck-
vidden och Klotet har ingen räckvidd 
utan smittar bara vid beröring. 

Läka skador från Klotet
Så länge man är inom 100 gånger räck-
vidden på Klotet kan man inte läka 
sina förlorade kunskapspoäng, annars 
kommer de tillbaka av sig själv, en po-
äng per månad. Förlorade besvärjelser 
återvänder i samma takt.

Om man däremot blivit en Bläcka 
finns ingen återvändo. 

Bläckor
Den som förlorat all sin Kunskap på 
grund av Sluka förvandlas omedelbart 
till en bläcka. Bläckor är helt sotsvarta, 
så att inget ljus kan skada dem. De 
åldras inte, äter inte, dricker inte, utan 
är en slags levande anti-varelser. All ut-
rustning och allt som rör vid dem blir 
askgrått, precis som de sista stadierna 
innan man blir Bläcka. 

Egenskaperna förändras från hur man 
var innan: Styrka +2, Liv +3, Kunskap: 
0, Trolldom: 0 (även om du hade några 
poäng kvar), Rörelse +1, Upptäcka -2. 
Egenskaper: Helt immun mot magi i 
alla former, även från gudarna. Smittar 
vid beröring på samma sätt som klotet 
och kan göra en beröringsattack med 
Rörelseslag.

Bläckor behåller egenskaper och 
utrustning från när de levde. De talar 
inte och gör inga ljud ifrån sig.
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Bläckor är inte så bra på att se, allt är 
skumt för dem, men de är starka, tåliga 
och snabba. De styrs helt av Sluka, och 
kan inte manipuleras av andra (Sira-
na har dock hittat ett undantag mot 
detta). De existerar för att tjäna Sluka 
och har som mål att hela världen ska 
sluta existera och återgå till Ingenting. 
De bläckor som bildas i den här sagan 
kommer arbeta för att försvara Sluka 
och stoppa den som försöker hindra 
den från att ta över riket. De styrs av 
primitiva instinkter och beter sig halvt 
om halvt som animerade varelser, inte 
som självständiga individer (eftersom 
de inte har Kunskap).

Resan till Atlantis
Spelfigurerna behöver inte vänta länge 
på att resa till Atlantis. Exio kommer ta 
dem genom en spegel i stora slottsen-
trén rakt in till Atlantis där drottning 
Dealita styr.

Exio är en ung spegelmagiker i 25-års-
åldern som är uppväxt på ön Bor (se 
Kampen om Molnrike för information 
om Bor) i öster där hans föräldrar 
var enkla lantbrukare. Han har precis 
avslutat sin tid som lärling och blev 
upptagen som självständig magiker 
för några månader sedan. Sedan dess 
har han spenderat tiden med att resa 
genom speglar till olika platser i övärl-
den för att lära känna dess folk och öva 
upp sin magi. Han är ivrig, hjälpsam 

och väldigt jordnära som person, med 
rötterna kvar i sin enkla bondefamiljs 
bakgrund.

Exio tar med spelfigurerna till den 
stora hallen, öde så här dags förutom 
två vakter som eskorterar gruppen. Där 
uttalar han först en trollformel som ger 
alla förmågan att andas under vatten 
innan han använder sin spegelmagi för 
att få den gylleninramade höga spegeln 
att skimra till. Så ser alla en stor sal, ett 
undervattenspalats där en stor spegel 
står lutad mot en korallformation i 
mitten av en sal. De ser en tom tron på 
andra sidan spegeln, längst bort i salen.

När de kliver in ropar några vakter, 
som stått bakom spegeln, att de ska stå 
stilla och invänta drottningen.

Drottning Dealita tillkallas och kom-
mer snart, tillsammans med Atlantis 
främsta helare Eria, en äldre sjöjungfru 
som bekymrat simmar in efter sin 
drottning. En ung kvinnlig livvakt föl-
jer också med, beväpnad med ett spjut.

Om Atlantis
Om du inte redan har speltillbehöret 
”Atlantis” till Sagospelet Äventyr så 
kommer här en kort förklaring.
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Spelarna befinner sig nu i Drottning-
vatten, huvudstaden i Atlantis. Det 
mesta av staden ligger helt under 
havsbottnen som ett grottsystem och 
självlysande alger skapar ljus. Två väl-
diga havsbestar öppnar och stänger tio 
meter höga portar in till staden. Spel-
figurerna befinner sig i stadens inre, på 
den plats som kallas Gamla Salen. Den 
används annars vanligen för skådespel 
och fest. Den är byggd med platser 
att vila stjärten på och riktar blickarna 
mot mitten av salen. Nu är den tom 
förutom drottningens följe och hennes 
vakter. Den är skumt upplyst av en 
grupp gulaktiga alger som ger en mån-
skensliknande atmosfär.

Det är obehagligt den första minuten 
att andas in vatten, men snart vänjer 
man sig och trollformeln varar i flera 
dagar så spelarna behöver inte oroa sig. 
Däremot kanske det är svårt för dem 
att simma på ett bra sätt om spelfi-
gurerna inte använder någon form av 
magi. De kan gå på ’botten’ av de rum 
de är i men jämfört med sjöjungfrurna 
är de klumpiga. 

Livet i Atlantis är väldigt annorlunda 
jämfört med på land. Upp och ner har 
inte lika stor betydelse när man lever 
under vatten och man har inte heller 
tillgång till eld. Istället används glöd-
stenar för att laga mat. Självlysande 
alger och kristaller ger ljus och i stora 
gemensamma salar bor sjöjungfrur 
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helst tillsammans i små familjer. De 
skapar små kokonger av korall som 
inreds och dekoreras med vackra ting 
från havet. Det är lite av en idyll nere i 
Atlantis – vanligtvis. Drottning Dealita 
styr i praktiken ensam, även om hon 
formellt styr ihop med sin make kung-
en, men han är sjuk i en glömskans 
sjukdom och syns sällan till numera.

Vardagen i Atlantis fylls av sång, lek 
och arbete och för det mesta är allt 
lugnt, så en sjukdom av den här storle-
ken är en katastrof. Därför är Atlantis 

tyst när spelfigurerna be-
söker det. Många är kvar 
i sina kokonghem och de 
som måste ta sig ut. 

Att tänka på
Allt är under vatten. Papper 
kommer förstöras om det 
inte förvaras i skyddande 
behållare. Skjutvapen som 
bågar fungerar inte under 
vatten. Svärd och yxor som 
har huggande rörelser får -1 
på alla slag och gör 1 min-
dre i skada. Bäst är stickva-
pen.
Om man inte har magiska 
förmågor att tala, vilket 
alla sjöjungfrur har, så 
måste man också vara 
ganska nära varandra för 
att kunna urskilja vad folk 
säger. Detta kan åtgärdas 
genom att man sätter en 

liten guldfärgad fisk i örat som gäster 
ofta får. Den sitter där och äter öron-
vax och gör att man hör som vanligt. 

Mötet med Dealita
Dealita hälsar dem välkomna och 
beklagar att kungen inte kan vara med. 
Hon tackar för deras snabba respons 
och berättar kort en sammanfattning 
liknande den spelfigurerna redan hört 
av Exio om sjukdomen. Sedan lämnar 
hon över ordet till Eria.
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Jag vet knappt var jag ska börja. De 
som drabbas känner sig inte sjuka i 
kroppen. Ingen feber, ingen värk. De 
är bara håglösa, liksom trötta i sinnet. 
En slags depression och ledsamhet som 
kommer över dem. Det är det första 
steget, och det verkar några dussin 
ha drabbats av. Sedan blir det värre. 
Flera av de som blivit värre sjuka 
meddelar att de börjar tappa minnet, 
och lusten rinner ur dem att göra 
nånting. Det är inte att de är för sva-
ga att jobba, de kan bara inte finna 
någon lust att göra det. Allt känns 
meningslöst för dem. Det är som en 
psykisk eller mental sjukdom och den 
verkar helt immun mot vår läkande 
magi. Ju sjukare de blir, desto mindre 
skimrande blir deras fjäll, och deras 
hud blir färglös och gråaktig. Det hela 
är mycket märkligt. Vi har tyvärr 

också haft tre dödsfall. Två av dem 
hade hunnit bli helt mörkgrå, och låg 
i läkandets hus hos mig. Plötsligt bör-
jade de båda två, inom några minuter 
från varandra, få svårt att andas och 
de drunknade fastän vi försökte lägga 
trollformler för att andas under vat-
ten. Det är formler vi annars bara har 
för gäster här hos oss, eftersom vi alla 
kan andas under vatten.

Eria säger inte så mycket mer, men sä-
ger att hon är öppen för frågor. Drott-
ningen simmar fram och ger spelfigu-
rerna varsin snäcka i ett halsband med 
Atlantis sigill, som ger dem fri tillgång 
till alla byggnader och visar alla boende 
att de representerar Drottningen själv i 
sitt uppdrag.
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Ni måste tänka nytt och stort och ta 
reda på vad det är som hänt. Och 
fort. Situationen blir värre för varje 
timme. Om ni har några andra frågor 
till mig och Eria så säg till, annars så 
kommer Lassandra här, min livvakt, 
att följa med er runt och visa er vägen 
till alla platser ni vill besöka.

Nu börjar ett detektiväventyr för 
spelarna. I näst avsnitt finns en lista 
på olika ledtrådar som spelarna kan ta 
reda på om de frågar rätt personer eller 
besöker rätt platser. Du kan själv välja 
som Sagoberättare hur lätt eller svårt 
du vill göra det genom att låta personer 
tipsa spelfigurerna om att prata med 
någon som sitter på en ledtråd eller 

tipsa om en plats de kan besöka. Målet 
är att det ska kännas utmanande men 
inte omöjligt. Du väljer också hur 
mycket du vill dela ut av all infor-
mation i varje ledtråd, som är ganska 
uttömmande för att du som spelledare 
ska kunna välja vad du vill använda dig 
av. Det är till exempel inte självklart 
att spelfigurerna får veta hur och varför 
någon insjuknat om de inte kommer 
på ett bra sätt att ta reda på dem.

Med jämna mellanrum kommer Eria, 
helerskan, att söka upp dem och med-
dela att fler insjuknat. Spegelmagikern 
Exio stannar hos Drottningen för att 
ge henne ytterligare råd.

Ledtrådar

Personer
De tre döda
Semmia: En sjöjungfru som arbetar 
som utforskare åt De Lärdes Hus. Hon 
var med i en liten spejarexpedition som 
utforskade Avgrunden, vilket hennes 
föräldrar vet och även en helare som 
heter Lethia – hon har hand om alla 
begravningar. Semmia drunknade när 
hennes förmåga att andas under vatten 
försvann.

Astia: En sjöjungfru som jobbade som 
vakt. Hon infekterades tidigt genom 
att röra vid stenen när hon mötte 

expeditionen och var sedan nära då 
hon hjälpte till att bära in den till De 
Lärdes Hus. Oskyddad dränerades hon 
snabbt på Kunskap och drunknade 
samtidigt som Semmia. Vaktchefen 
Orria kan berätta vad Astias jobb var.

Depralia: I kammaren med drottning-
en nämnde Eria inte hur Depralia dog, 
av respekt för hennes familj. Hon var 
sorgsen redan innan då hennes jättesjö-
häst Tlaxl nyligen dött. Eftersom hon 
redan var deprimerad blev förlusten av 
lust hennes död och hon tog sitt eget 
liv genom att ge sig ut i Sankdammen, 
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en sankmark som ligger någon timme 
utanför huvudstaden. Sanksanden är 
som kvicksand och drar ner alla som 
ger sig ut i den.

Övriga personer
Vaktchefen Orla: Orla är en bepans-
rad och harpunbeväpnad krigare, 
erkänd för sin skicklighet och snabb-
het. Hon är militärisk i sitt ledarskap 
och tydlig med vad hon vill. Hon är ett 
hårt men uppskattat befäl av vakterna 
och hon har stenkoll på alla. Hon vet 
att en av hennes vakter, Astia, dött och 
att två till av vakterna, Dana och Disa, 
är rejält sjuka nu men står kvar på sin 
post utanför De Lärdes Hus. Om spel-
figurerna undrar varför det är vakter 
där berättar vaktchefen att det nyli-
gen återfunnits ett märkligt föremål i 
Avgrunden.

Kungen Deh-Méns: Kungen hålls 
undan då han haft en svår tid med sin 
sjukdom nyligen. Om de meddelar 
Eria att de behöver intervjua kungen 
kan hon som chefshelare ta med dem, 
men gör det via

Helaren Lethia: Hon har hand om 
begravningar, något som inte är enkelt 
i Atlantis, eftersom allt är under 
vatten. Vanligen förs de döda iväg till 
en särskild glänta i Korallia, ett stort 
korallrev som ligger söder om Drott-
ningvatten, där de placeras i vad som 
liknar en koralltron. Stora stim av små 

silverskimrande fiskar som kallas Själa-
fiskar tar sedan hand om kroppen.

Lethia kan berätta att hon har begravt 
de tre döda, men hon var också vän 
med Semmias familj och vet därför att 
Semmia var tillsammans med Mork 
och utforskade avgrunden.

Platser
Handelsgrottan
I en av de större grottorna i Drott-
ningvatten finns ett stort torg där man 
bedriver handel. Torget är naturligtvis 
inte ett egentligt torg utan en stor sal 
där olika försäljare fäster stora fisklinor 
och hänger saker som de har till salu 
från dem. På marknadsdagar är hela 
salen fylld från golv till tak med varor. 
Nu är det bara något halvdussin säljare 
här. I grottor intill det stora torget 
ligger många hantverkare på ena sidan, 
och på den andra domineras det av 
Helandets Hus där de sjuka ligger, och 
De Lärdes hus, som både tjänar som 
skola för sjöjungfrurna men också som 
forskningsstation när folket försöker 
lära sig mer om allt spännande som 
finns i djupet.

De sjuka i Helandets hus
Helandets hus ligger vägg i vägg med 
De Lärdes hus och det gör att smittan 
sprids genom väggen eftersom Sluka 
är ungefär 30 meter bort i en angräns-
ande sal i De Lärdes Hus. De sjuka 
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som ligger på den sidan salen blir allt 
sjukare och för varje poäng som Sluka 
tar, så växer också räckvidden. Innan 
natten är över kommer hela salen vara 
infekterad.

Det innebär att den sal där de som 
insjuknat förvaras, också är den sal 
som är mest trolig att bli smittad. De 
som är så pass sjuka att de ligger i 
Helandets hus är alla samlade i en och 
samma sal, längst in och separerade 
från de andra. Två sjuksköterskor är 
avdelade för dem, men även dessa har 
smittats (1 steg än så länge).

Spelfigurerna kommer också förlora 
kunskap om de frågar ut någon av 
de sjuka eftersom de vistas mer än 
någon minut inom räckvidden. Det är 
däremot bra om du väljer att berätta 
att de förlorar en poäng kunskap (och 
en trollformel om man är magiker) 
en stund efter de faktiskt smittats, till 
exempel när de kommer ut och ska hit-
ta nästa ledtråd. Berätta att de känner 
sig lite håglösa och får kämpa för att 
verkligen vilja göra nåt mer och inte 
bara ge upp och så förlorar de Kunskap 
och Trolldom. Från och med nu måste 
spelfigurerna vara försiktiga så de inte 
får mer smitta. Om de redan varit i 
De Lärdes hus får du som spelledare 
avgöra hur länge de varit inom Slukas 
räckvidd.

Det finns ett halvdussin som är inlagda 
på sjukhuset och alla ligger i ena ändan 
av en stor sal. Istället för bäddar vilar 
de på jättelika öppna snäckor som kan 
slutas när patienterna vilar. Sex snäckor 
är slutna men tre av dem är öppna.

Alfin
Alfin är en finlemmad manlig sjöjung-
fru. Han är i vanliga fall sagoberättare 
och brukar ha väldigt uppskattade 
uppträden i Gamla Salen en gång i 
månaden. Istället för magisk sång, som 
många sjöjungfrur har, har han haft en 
magisk berättarröst. Nu har den läm-
nat honom och han har 3 poäng Kun-
skap kvar. Han är svag, talar viskande 
och sluddrar. Hans hy har bleknat och 
är ljusgrå.

Mindi
Mindi har jobbat som tjänarinna åt 
kung Deh-Méns i flera år. Hon är 
också lite av en sierska. Hon är väldig 
svag just nu och yrar. Hon har 2 poäng 
Kunskap kvar och hyn är mellangrå. 
Hon går inte att fråga ut för hon verkar 
vara i en feberyra men hon känns inte 
varm. Hon är i trans och ser saker från 
världens forntid. Plötsligt sätter hon 
sig rakt upp i snäckan och talar med 
en dånande mansröst som får spelfi-
gurerna att skaka i sitt innersta (rösten 
tillhör Éo, en av de tre skapargudarna).

Här är slutet, här är mörkret! Här 
gränsar vi av all värld, allt liv. Här är ti-
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den stilla, här är Ingenting och Allting 
slutar här. En droppe av Ingenting ska 
bevaras och sändas ut i världen så att 
folken överallt vet att de inte är gudar. 
Allt ska Sluka förgöra, allt ska bli till 
Ingenting, så som var meningen från 
början och så som det ska bli i slutet!

Sedan svimmar hon och snäckan sluter 
sig hastigt över henne.

Mork
Mork är också svag. Han var en av de 
två som hittade artefakten. Han vet 
om att han är på väg att dö men han 
är tapper. Han arbetade för De Lärdes 
Hus som utforsaker och är en ung 
sjöjungfru med ett långt krulligt blont 
hår som nästan är som ett korallrev i 
miniatyr med fiskar som simmar in 
och ut. Han ler svagt när han ser spel-
figurerna och att de har Drottningens 
symbol.

Så ni har äntligen kommit. Jag är glad 
att Drottningen börjat ta tag i det här. 
Det är för sent för mig, men ni kan 
säkert rädda Atlantis.

Mork berättar att han och Semmia 
var ute i Stora Djupet på 400 meters 
djup, inte långt från Sjöormarnas bon, 
när de såg att de var intill Avgrunden, 
en djuphavsgrav ute i Stora Djupet. 
De simmade djupt, djupt neråt och 
var säkert 300 meter ner i Avgrunden 

innan de på en liten klippavsats hittade 
det svarta klotet. 

Det var så svart att till och med Av-
grunden kändes ljus. Jag visste direkt 
att nåt var fel, men Semmia plockade 
upp det och sa att det kunde vara fyllt 
med kunskap och att vi var tvungna 
att ta tillbaks det. När vi kom upp var 
hon redan grå. Jag försökte övertala 
henne att vi skulle slänga tillbaks det 
ner i Avgrunden men hon insisterade. 
Jag gjorde ett nät av tång och släpade 
klotet efter mig istället så fick hon sim-
ma i förväg, men jag blev sjuk ändå. 
Det måste ha varit när jag band fast 
det i nätet för sedan höll jag det väldigt 
långt bort från mig, säkert 20 meter. 
Men Semmia hanterade det mycket 
mer. Har ni sett henne förresten?

Mork är övertygad om att klotet är 
farligt och att det måste slängas tillbaka 
ner i Avgrunden, men somnar mitt i 
en mening när han försöker förklara 
varför. Snäckan sluts långsamt om 
honom. 

Mork har 1 i Kunskap och bara tim-
mar efter att spelarna träffar honom 
första gången förvandlas han till en 
Bläcka och Sluka gör honom till ledare 
för Bläckorna. Detta är enda gången 
de kommer träffa Mork medan han är 
sjöjungfru.
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De Lärdes Hus
Två vakter står på post här och släpper 
inte in spelfigurerna förrän de visar 
Drottningens snäcka. Det finns massor 
av trappor och nivåer och huset är 
verkligen stort, med flera våningar 
ner i berggrunden. I en stor sal får de 
minsta sjöjungfrurna undervisning - i 
en annan håller en professor en före-
läsning om hur man bäst drar nytta 
av stora valar när man ska resa långt 
genom att hålla sig på rätt position 
efter dem och följa med strömmen. 
En ensam sjöjungfruman som städar 
väggarna från alger ler mot dem med 
hela ansiktet. Han talar lite långsamt 
och verkar ha en tjock tunga som inte 
riktigt lyder honom. 

Jag heter Jonos. Jag städar här. Kan 
jag hjälpa er?

Jonos har en intellektuell funktions-
nedsättning och tänker och reagerar 
inte riktigt som andra. Han är väldigt 
känslosam och väldigt ärlig men trivs 
mycket med sitt jobb i De Lärdes Hus. 
Sjöjungfrurna försöker hitta botemedel 
som ska göra att han kan delta på mer 
lika villkor men till dess får han hjälpa 
till där han trivs och han har ett bra liv. 
Jonas hittar väldig bra i de Lärdes Hus 
och vet att det är Professor Poplos de 
ska träffa, han vet allt om den svarta 
stenen. Jonos själv tycker stenen är fin 
och har polerat den flera gånger (Jonos 
har Kunskap 1 och är immun mot ste-

nens effekter). Jonos vill inte visa dem 
vägen till stenen själv och måste i så fall 
övertalas med ett lyckat Kunskapsslag. 
Han vet att det är professorn Poplos 
som sköter stenen och man måste 
prata med honom om man kommer 
utifrån och vill se stenen.

Jonos
Rörelse  3 Kunskap  1
Trolldom  0 Upptäcka  3
Liv  4 Rustning  0

För att komma till kammaren där Slu-
ka förvaras behöver spelfigurerna hitta 
Professor Poplos. Jonos kan hjälpa 
dem, annars tar det nästan en timme i 
alla de vindlande gångarna under De 
Lärdes Hus.

Poplos är en gammal sjöjungfru med 
ett aldrig sinande förråd av ’roliga 
historier’ som han skrattar åt själv, men 
som är alldeles för torra för att någon 
annan ska tycka de är roliga. Han har 
studerat och undervisat i hela sitt liv, 
och har spenderat många år på land 
och lärt sig en massa om människor 
också. Han har skimrande gröna fjäll 
och kommer från en släkt som är känd 
för detta.

Professor Poplos kan, om spelfigurerna 
frågar specifikt efter det, berätta att 
man har en expedition som varit ute 
i Det Stora Djupet väster om Atlantis 
och undersökt det som kallas Avgrun-
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den, en klyfta som sträcker sig tusen-
tals meter ner i ingenstans och som 
vissa tror går till andra sidan världen. 
Någon påstår att det bor en sjödrake 
längst ner, och andra att det är en port 
till mörka världar. Nonsens av det 
slaget gör Poplov irriterad. Han skick-
ade en liten expedition med två unga 
sjöjungfrur, Semmia och Mork för 
att undersöka och simma långt ner i 
Avgrunden, så långt de vågade. 

De kom tillbaka med 
en artefakt, en 
svart glob. Om 
spelfigurerna 
frågar hur de 
tog tillbaks den 
svarar han att 
de hade ett nät 
(men bara om 
de frågar, an-
nars tycker han det 
är oviktigt och nämner 
det inte). 

Om han får frågan om han tror den 
kan vara relaterad till sjukdomen hajar 
han till och tänker en stund medan 
han gnider sig på hakan. 

Jag har inte tänkt på det innan, men 
både Mork och Semmia blev ju sjuka. 
Ja, hon dog ju till och med stackarn. 
Mork ligger i helandets hus här intill, 
väldigt sjuk. Jag har inte tänkt på 
det – möjligen har jag trott att de fått 

med sig ett bett av nån märklig fisk 
därnere eller så. Men att det skulle 
vara det svarta klotet självt? Det tror 
jag inte. Eller – ja, kanske. Jag vet 
inte. Vill ni se det? Jag har själv inte 
hunnit kika på det än, det kom ju 
bara igår. Vi kan simma dit tillsam-
mans.

Sluka är längst in i en avlång kamma-
re. I en rund alkov på en stalagmit 

med platt topp ligger det 
svarta klotet och 

vibrerar, helt 
ljudlöst. Spelfi-
gurerna känner 
inom sig ett 
tryck över 
bröstet. De är 

nu innanför 
räckvidden och 
om de inte för-
lorat Kunskap 

gör de det nu. 
Professorn viskar.

Den är fantastisk. Kraften i den här 
artefakten är större än i något vi hit-
tat i djupet någonsin. Vi måste bara 
lära oss hur vi tämjer det. Jag har läst 
på och det ska finnas ett bronsfat som 
man kan placera det i för att tämja 
krafterna, enligt legenden. Naxias 
bronsfat. Enligt mina beräkningar ska 
det finnas på en ö som ligger några 
timmar härifrån.
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Ni skulle inte vilja hjälpa mig hitta 
bronsfatet och föra hit det?

Spelfigurerna kan välja att säga nej och 
Poplov kommer inte försöka tvinga 
dem. Om de gör det får de vara med 
om ytterligare en resa.

Efter att de besökt Poplov vill livvak-
ten Lassandra att de ska rapportera till 
Drottningen och Eria igen om de inte 
redan gjort det.

Det Stora Djupet
Om spelarna ger sig av bara för att 
utforska platsen där Sluka hittades 
rekommenderar Lassandra att de först 
rapporterar in till Drottningen, så att 
hon får veta vad de kommit fram till 
innan de lämnar staden eftersom läget 
blir allvarligare för varje timme.

Siranas planer
Sirana har studerat Sluka länge och vill 
ha den för att kunna skapa en armé 
av odödliga tjänare i form av bläckor. 
Hon har hittat svagheten i stenen. 
Om man gör formler som kontrollerar 
personer innan de blir sjuka nog, sitter 
den i när de blivit Bläckor. Då tjänar 
de henne och inte Sluka.

Hon håller sig undan i Atlantis och har 
kastat magi som gett henne fiskstjärt 
och förmåga att andas. Hon har för-

trollat flera olika personer, framförallt 
vakter av olika slag och vaktmästaren i 
De Lärdes Hus så att de alla är under 
hennes sinneskontroll. 

Hon håller sig undan men samtidigt 
som spelfigurerna tar sig runt för att 
fråga ut folk börjar hon ta över fler sin-
nen. Vaktmästaren på De Lärdes Hus 
ser dem prata med Poplov och sam-
tidigt som de är hos Drottningen tar 
Sirana över Poplovs så att han jobbar 
för henne. 

Men Sirana är smart. Hon vet att hon 
måste vänta på att spelfigurerna lämnar 
Atlantis, annars får hon hela Drott-
ningens vaktstyrka över sig.

När saker blir värre
Sagan bygger på att spelarna letar efter 
ledtrådar tills de börjar förstå att de 
måste ta rätt på klotet och få bort det 
från Atlantis. Som Sagoberättare får 
du själv avgöra när du vill öka pressen. 
Tanken är att det gradvis blir mer och 
mer allvarligt läge i Atlantis. 

Rapport till Drottningen
Andra gången de träffar drottning 
Dealita och helerskan Eria har proble-
men förvärrats. De lyssnar intresserat 
men oroat på spelfigurernas berättelse 
om vad som hänt och rapporterar om 
sjukdomsläget. 
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Två sjöjungfrur till har dött och det 
har varit rapporter om att flera sjuka 
sjöjungfrur plötsligt gått från grå till 
kolsvarta och börjat slåss med andra. 
Vakterna har lyckats slå ner en av dem, 
men flera svarta varelser far nu runt. 
Drottningen kallar dem Bläckor, för 
att de är svarta som bläck. 

Drottningen vill att spelfigurerna ger 
henne råd om vad som ska göras? Vid 
det här laget bör spelfigurerna ha puss-
lat ihop nog med ledtrådar för att för-
stå att det svarta klotet är problemet. 
Ska stenen fraktas bort? Eller ska man 
hämta bronsskålen från Naxia först 
(om inte spelfigurerna träffat Poplov så 
kommer Eria berätta om den och att 
den sägs kunna dämpa klotets krafter). 
Spelfigurerna måste välja vilken väg de 
ska satsa på. 

Den säkra vägen är att hämta brons-
skålen först. Då kan man dessutom 
dämpa effekten av klotet så att inte fler 
än nödvändigt skadas. Risken är att det 
måste gå fort att hämta Ska de ta den 
säkra vägen och dämpa klotets krafter 
så att det inte kommer fler till skada än 
nödvändigt.

Eller är det så bråttom att de måste 
riskera sina egna liv? De kanske inte 
kan hinna tillbaka i tid och då kommer 
många fler ha blivit sjuka. Om de inte 
hinner fram till Avgrunden kan klotet 
bli liggande mitt på havsbottnen och 

påverka hela området, inklusive de 
många nomadstammarna till sjöjung-
frur som bor runtom i riket.

Om du vill ha ett kortare äventyr kan 
du hoppa över delen med bronsskålen 
från Naxia, men annars rekommende-
rar drottningen att man först hämtar 
bronsskålen så ingen kommer till 
skada. Du kan också låta spelarna välja 
helt själva.

När spelarna är på väg ut ur salen 
för att hinner de knappt vända runt 
hörnet förrän de på nära avstånd möter 
två Bläckor, båda beväpnade med 
spjut. De är på väg in för att försöka 
döda drottningen.

Bläcka, före detta vakt
Rörelse  7 Kunskap  0
Trolldom  0 Upptäcka  3
Liv  6 Rustning  2
Beväpning: Spjut
Immuna mot alla former av magi

Bläckorna rör sig långsamt – men 
hugger tyst och snabbt med sina spjut. 
Om du vill hjälpa spelarna kan Lassan-
dra och Exio ingripa.

Bronsskålen från Naxia
Bronsskålen räknas inte till de sju 
artefakterna trots att det är ett mäktigt 
magiskt föremål. Det har smitts av Èo, 
en av de tre skapargudarna (läs mer om 
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dessa i den kommande världsboken 
för Masona) och finns på en klippig ö 
som inte ens har ett namn. Den ligger 
nordväst om Atlantis, en hel vecka bort 
över öppet hav i en samling karga rev. 

Bronsskålen är uråldrig och ser gan-
ska enkel ut. Den är som ett jättelikt 
serveringsfat, en lite halvdjup skål i 
kallhamrat brons med vackra om än 
enkla mönster i en slags spiral. Om 
man försöker följa mönstren i spiraler-
na som hamrats ut i ytan blir man lite 
lätt illamående för de verkar gå både 
inåt och utåt på samma gång och de 
slutar aldrig utan går in i nya spiraler. 
Magiska föremål som placeras här blir 
helt obrukbara så länge de ligger i skå-
len. Artefakter, som Sluka, tappar inte 
riktigt all kraft för de är så starka, men 
om de har en räckvidd slocknar den 
och det är bara själva artefakten som 
har kvar sin kraft.

Resan till Naxia
Exio teleporterar dem till Naxia. Det 
finns en polerad pärlemorklippvägg på 
ett skär precis intill som i spegelmagi-
kernas böcker kallas ”den yttersta spe-
geln” för det är den västligaste kända 
spegeln som man kan spegelvandra till. 
Det är inte mycket att se. Man står på 
en spretig klippformation med havets 
kalla vågor runtom som slår upp runt 
fötterna. Pärlemorytan spolas över av 
vatten en gång i minuten och på den 

minimala stranden nedanför landar 
spelfigurerna. Om de inte flyttar sig 
längre upp på klipporna blir de snabbt 
blöta.

De ser ön som inte har något namn 
bara femtio meter bort. Den är inte 
jättestor den heller, kanske tvåhundra 
meter tvärs över och femtio meter på 
bredden. En ensam stenig stig leder 
över klipphällarna bortåt och slutar i 
andra ändan i ett högt torn längst bort. 
Det kanske har varit en primitiv fyr en 
gång, eller ett enkelt vakttorn. I samma 
mörka sten som klipporna runt den 
står tornet där och vakar över havets 
tomhet. Här finns inga måsar, inga 
djur. Bara havet och spelfigurerna.

De måste hitta ett sätt att ta sig över 
till ön. Det är femtio meter men 
väldigt strömt och man riskerar kastas 
in mot de vassa klipporna på de många 
skär som finns mellan pärlemorspegeln 
och ön utan namn.

Väktaren
När de väl lyckats kan de ta sig över 
det karga landskapet. Det sluttar uppåt 
ganska kraftigt men när spelfigurer-
na kommer upp på krönet ser de en 
märklig syn. En stig leder bort mot 
tornet och slutar i en slags port, där två 
stora klippformationer bildar en slags 
naturlig mur. På stigen i gapet mellan 
formationerna står en väldig konstruk-
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tion. Den är nästan tre meter hög och 
verkar gjord av mässing eller brons. 
Först ser det ut som en staty av en slags 
väldig krigare med ett gigantiskt brons-
svärd i ena handen och en primitiv 
sköld i andra handen. Stora kugghjul, 
kedjor och spakar sticker ut ur dess 
mage där den inte har full rustning. 
Den har mekaniska armar som verkar 
ha rostat samman.

Varelsen står helt stilla tills spelfigu-
rerna kommer inom femtio meter. 
Då rasslar plötsligt kedjorna till och 
armarna knakande rör sig medan ros-
ten dammar från den. Den ställer sig i 
stridsställning med skölden framför sig 
och svärdet höjt över huvudet.

Den kan inte prata och spelfigurerna 
måste slåss med den eller hitta något 
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annat listigt sätt att ta sig förbi den, 
men den har en rörelsekännare som 
gör att den kan känna när något är 
inom femtio meter och exakt lokalisera 
det, oavsett om man är osynlig eller 
vad som helst.

Ormuz, Klockväktare
Rörelse  3 Kunskap  1
Trolldom  0 Upptäcka  8
Liv  6 Rustning  8
Beväpning: Jättesvärd (två skador)

Tornet
De möts i dörren till tornet av en 
mycket bekymrad och gammal man. 
Han ser inte ut som något folkslag de 
träffat. Han är kort som en dvärg men 
smalt byggd. Hyn är olivfärgad men 
med små, små linjer, som antingen är 
tatuerade eller naturliga i hela ansiktet 
och på ovansidan av händerna. Han 
bär en lång brun kåpa och är mycket 
gammal, men saknar skägg. Han ser 
bekymrad ut och tittar ner mot där 
väktaren var.

Ojojoj. Det där var inte bra. Jag kom-
mer aldrig hitta delar nog att reparera 
honom. Varför gjorde ni såhär? Ni ska 
inte ens vara här? Har ni tänkt råna 
mig? Här finns inget av värde, men ta 
för er om ni vill. 

Den gamle mannen heter Ka’Da’Diok 
och är en Klockmakare. Han berät-

tar att det långt i väster, ännu längre 
bort där havet nästan slutar, finns en 
ö som är hans hem, men alla män 
har förvisats därifrån efter ett krig för 
flera hundra år sedan så nu lever han 
i exil här. Han tog med sig lite av sitt 
laboratorium och bygger små klockma-
karmodeller med uppdragbara urverk 
mest för att få tiden att gå. Han vill 
helst inte prata mer om sin ö och inser 
att han kanske sagt för mycket efter-
som den är hemlig. Han ber spelfigu-
rerna inte berätta mer om den.

Om de frågar honom om bronsskålen 
så rycker han på axlarna. 

Jaha, bronsskålen från Naxia, den 
har jag. Jag förvarar lite kugghjul i 
den men jag kan ha dem i nån låda 
istället antar jag. Ni kan få den.

Han går in i tornet och hämtar skålen 
åt dem. Om de berättar vad de ska ha 
den till spärrar han upp ögonen och 
förklarar att Sluka är livsfarlig, kanske 
en av de farligaste artefakterna någon-
sin. Om den får växa till sig slukar den 
hela världen och inte en magiker kan 
göra något åt saken. De måste absolut 
förstöra den eller få den så långt bort 
som möjligt. Helst skulle man ta den 
tillbaka till Slukhålet Ingenting men 
det är på andra sidan världen. Avgrun-
den tycker han låter bra.
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Tillbaka till Atlantis
När spelfigurerna återvänt har många 
fler hunnit bli sjuka. Det finns ett 
dussintal Bläckor, varav Sirana kontrol-
lerar fyra - och över 100 sjöjungfrur 
är sjuka. Sluka har en räckvidd på 300 
meter och sträcker sig över en tredjedel 
av Drottningvatten

Det råder en spöklik stämning och 
drottningen har givit utegångsförbud 
för alla utom de som kan få eskort av 
soldater, för bläckorna simmar om-
kring och stör andra. Hon ber spelarna 
snabbast möjligt försöka få bort Sluka 
och återbörda den till Avgrunden, så 
långt ner som möjligt. Drottningen 
ger därefter spelarna ett magiskt pulver 
som gör att de får fiskstjärtar och kan 
simma som sjöjungfrur. 

Detta är en av våra heligaste gåvor 
och vi ger den bara i sällsynta fall. 
Men nu är nöden här och vi måste 
lita på att ni hjälper oss.

Spelare som redan förlorat 3 i Kun-
skap kan inte påverkas av den magiska 
effekten tyvärr. 

Om spelarna inte väntat på brons-
skålen har Sluka bara en räckvidd 
på ungefär 80 meter när de kommer 
för att hämta den ur De Lärdes Hus. 
Men att simma in och hämta den, och 
förhoppningsvis binda den i en säck 
eller i ett nät så man inte behöver röra 

vid den (eller lägga den i skålen) tar en 
liten stund.

När spelarna håller på kommer de 
överfallas av fyra bläckor. Lassandra 
är inte med dem längre men Exio kan 
hjälpa dem.

Bläckor, före detta assistenter i De 
lärdas hus
Rörelse  5 Kunskap  0
Trolldom  0 Upptäcka  4
Liv  3 Rustning  0
Beväpning: Inga, försöker smitta ge-
nom att röra vid spelfigurerna.
Immuna mot alla former av magi.
Varje gång en spelfigur träffas och inte 
har någon rustning förlorar man ett i 
Kunskap precis som när man rör vid 
Sluka. 

Om en spelfigur har bronsskålen från 
Naxia och använder den som ett vapen 
för att stöta bort Bläckorna så är den 
svår att hantera i vattnet men bara 
genom att vidröra en Bläcka så dör 
den och det svarta försvinner ur den 
drabbade, som tyvärr inte återvänder 
till livet utan ligger livlös i koma.

När de besegrat Bläckorna kan de ta 
med sig Sluka, men de bör försöka 
undvika att röra vid den. Tyvärr har 
den sådan räckvidd att det inte går att 
undvika att förlora Kunskap. Det bästa 
sättet att skydda sig är att den med 
mest Kunskap får simma och dragga 
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Sluka efter sig och så får man byta av. 
De andra får hålla sig på så långt håll 
att de inte känner Slukas kraft. Tyvärr 
gör det också den som bär på Sluka 
väldigt utsatt när räckvidden är stor.

Om du som Sagoberättare vill göra sa-
gan betydligt lättare i slutskedet kan du 
låta Jonos simma in och undra förvir-
rat vad som står på. Han blir ledsen att 
någon slagits i De Lärdes Hus – man 
får inte slåss! – men om spelfigurerna 
förklarar vad de fått för uppdrag av 
Drottningen nickar han och simmar 
fram och plockar upp Sluka, uppen-
barligen helt utan att den påverkar 
honom.

Till Avgrunden
Förr eller senare, med eller utan brons-
skålen från Naxia, kommer sällskapet 
försöka föra Sluka tillbaka till avgrun-
den. På vägen kan du välja att lägga in 
en eller flera av följande händelser. Var 
försiktig så det inte blir för svårt om 
spelfigurerna redan är försvagade. Välj 
ut en eller möjligen två händelser ur 
nedan så sagan inte blir för svår.

Sätt att ta med sig Sluka
• Spelfigurerna kan bära Sluka i 
bronsskålen – det är det säkraste, för 
då kan alla färdas tillsammans. 

• Annars kan någon dragga Sluka på 
samma sätt som när Mork hämtade 

tillbaks den och så får man byta av 
när förlusten av Kunskap blir för svår. 
Riskfyllt för de andra måste hålla sig 
på långt håll och resan är så lång, 1,5 
dag, att de inte rimligen borde klara 
det utan någon särskild magi. Tänk 
på att den som förlorat tre poäng 
kunskap också blir immun mot fort-
satt magi.

• Om de kan övertala Sjötrollen (se 
händelser nedan) så kan de bära Sluka 
utan problem.

• De kan också få hjälp av Jonos om 
Sagoberättaren valt att använda sig av 
den lösningen.

Stenens effekter
Sluka dränerar ett poäng Kunskap per 
timme från den som är inom räckvid-
den (antingen 0, 80 eller 300 meter 
beroende på om spelarna lagt den 
i bronsskålen, struntat i att försöka 
hämta bronsskålen, eller hämtat den 
men valt att inte ha stenen i bronsskå-
len – till exempel för att de märker att 
skålen är ett formidabelt vapen mot 
bläckorna).

Det kan alltså bli nödvändigt att försö-
ka växla mellan vem som har hand om 
Sluka, för att ingen av spelfigurerna ska 
hamna på noll i Kunskap.
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Sjötrollen
Ett par sjötroll ser spelfigurerna passera 
förbi över dem ur sina grottor nere på 
havsbottnen och tror att stenen är en 
jättepärla som de kan byta bort mot 
massor av saker. De anfaller snabbt 
för att stjäla stenen men om de får 
mycket i skada drar de sig tillbaka. 
Låt gärna ett av trollen försöka ta tag 
i Sluka. Om spelfigurerna klarar ett 
Upptäcka-slag noterar de att Sluka inte 
verkar påverka trollen. Det är svårt att 

övertala trollen (-1 på egenskapsslaget), 
men om spelfigurerna lyckas lyssnar 
trollen. Om spelfigurerna lyckas förkla-
ra trovärdigt att det är en oerhört farlig 
artefakt som kan förstöra hela riket, så 
kommer de nicka eftertänksamt och 
lova att hjälpa spelfigurerna. De vill 
inte se allting dö och de är så gamla 
att de vet hur mäktiga de uråldriga 
artefakterna är.
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Sjötroll, 2 st
Rörelse  5 Kunskap  0
Trolldom  0 Upptäcka  4
Liv  6 Rustning  4
Skatter 4

Specialförmågor
Klumpig: Ta två tärningar vid akroba-
tiska manövrar och välj den sämsta.
Läka: Läker en skada per omgång.
Tjockhudad: Huden skyddar mot två 
skador.
Urstark: Ger två liv i skada vid strid.
Vassa tänder: Tänderna ger två liv i 
skada.

Den svarta sjöormen
De är nästan ute över den stora 
Sjögrässlätten när en jättelik skugga 
närmar sig obehagligt fort från flera 
kilometer bort. Det är fasansfullt stort, 
det som kommer mot dem. En kols-
vart Sjöorm är på väg mot dem och 
vill sluka Sluka! Sjöormen har Sirana 
skickat – hon väntar borta vid Avgrun-
den men vill helst slippa strida mot 
spelfigurerna.

Sjöormen är en jättefarlig motståndare, 
men kom ihåg – om de slår bronsskå-
len mot valen som en sköld så kommer 
den omedelbart neutraliseras och den 
svarta bläckfärgen försvinner ur den.

Sjöormsbläcka
Rörelse  9 Kunskap  0
Trolldom  0 Upptäcka  4

Liv  10 Rustning  3
Skatter 2

Specialförmågor
Käftar: Tre liv i skada per träff
Snabb: Denna förmåga låter normalt 
en sjöorm göra två attacker varje 
runda, men den här sjöormen förlo-
rade den i samband med att han blev 
infekterad.

Slutstrid vid Avgrunden
Det stora Djupet är i sig en djup del 
av havet, 400 meter ner eller mer. Men 
i djupet finns en klyfta, en undervat-
tensgrav, som går tusentals meter ner 
i jorden i det svartaste svarta. Hålet är 
cirka 40 meter tvärsöver och går som 
ett sår över havsbottnen. Det växer 
inga havsväxter härnere, det är för 
mörkt, utan det är ett kargt och öken-
liknande landskap. 

När de kommer till Avgrunden väntar 
Sirana där med Mork och två andra 
Bläckor, redo för strid. De står på havs-
bottnen framför den jättelika klyftan 
som är Avgrunden. För Siranas värden, 
se Riddare & hjältedåd eller Kampen 
om Molnrike, där hon presenteras. Den 
enda skillnaden är att hon nu har också 
sjöjungfrurnas specialförmågor.

Det kan bli en farlig strid med redan 
utmattade hjältar, men om spelfigurer-
na lyckas dumpa stenen i hålet, helst 
en bit ut, kommer de klara Sagan. Då 



24

Sagospelet Äventyr

flyr Sirana med återstående bläckor, 
om hon inte tror sig kunna fånga 
Sluka i fallet - innan stenen sjunkit för 
djupt (levande varelser kan inte klara 
Avgrundens ofantliga tryck). Spelfigu-
rerna får helt enkelt se till att hindra 
henne. Alternativt kan de försöka 
ordna ett ras så Sluka begravs under 
rasmassorna i botten av Avgrunden.

Har de med sig sjötrollen gör de enkelt 
mos av Bläckorna och Sirana kommer 
tvingas fly genom att förvandla sig 
till en Kvicka, en extremt snabb fisk 
som pilar iväg uppåt mot ytan. Medan 
sjötrollen förgäves jagar efter henne 
smiter även Mork undan för att åter-
komma i framtida Sagor.

Vad händer sedan?
Stenen sjunker och syns inte i det 
svarta. Ni kan bara hoppas att ni inte 
landat den på en utstickande klippa 
utan att den faller djupt, djupt ner. 
Aldrig mer får den återkomma till 

världen för allt den vill är att Sluka allt 
som existerar.

I Atlantis kommer spelarna hyllas som 
hjältar och utropas till hedersmedborg-
are i Drottningvatten. Jonos, om han 
hjälpt till, blir adlad och får bli Drott-
ningens page för sina insatser. Sjötrol-
len belönas med rikligt med guld ur 
skattkammaren om de varit med och 
får även en snäcka av Drottningen så 
att de är fredade från alla sjöjungfrur, 
mot att de lovar att inte angripa med-
borgarna i Atlantis.

Det är också en tid av sorg. Många har 
dött, blivit bläckor eller förlorat delar 
av sitt sinne. Sakta, sakta, återvänder 
förlorad kunskap och spelarna vill sä-
kert vila upp sig efter denna pärs. Exio 
erbjuder sig att följa med dem tillbaka 
till Drottningborg.

Men frågan som gnager är vart Sira-
na tagit vägen och vad hon planerar 
härnäst...



Nu figurer och pyssel i varje saga! 

Så här gör du: 
 
1: Skriv ut arken med figurer.

2. Klipp försiktigt ut varje figur för sig.

3. Vik efter de streckade linjerna.

4. Limma eller tejpa fast figuren på t ex en bit kartong eller ett 
gammalt mynt, så att figuren står bättre.

5. Använd figurerna i spelet, lek med dem eller samla. Och 
framför allt: ha kul!
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