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De sju artefakterna del 3:

Daniel Lehto & Richard Svensson

En saga för 2 eller fler1 spelare från 7-99 år

Sagospelet Äventyr

De sju artefakterna del 3:
Spegelskärvor
Detta har hänt

lite anteckningar eller understrykningar i texten. Bifigurernas agendor och
motiv presenteras, så att du vet vad de
är ute efter och hur de beter sig. Sedan
är du redo att börja!

Efter att Sirana besegrades i Kampen
om Atlantis, har hon fått kunskap om
hur hon hittar till Spegelmästarnas
ö. Hon har nu tagit sig dit och gripit makten. Den spegelmagiker som
spelfigurerna lärde känna i del 2, Exio,
lyckas fly och kommer för att be spelfigurerna om hjälp. Sirana har fångat
övriga spegelmagiker i några speglar,
varifrån de inte kan ta sig ut. Samtidigt
är demonen Bal ute efter Exio. En katt
och råttalek på ön tar vid, samt en
kamp för att ta sig tillbaka och rädda
Drottningborg från demonerna.

Läs högt:
”Det har förflutit några månader
sedan er kamp för att rädda sjöjungfrurnas rike Atlantis, och ni är bjudna
till en bal i Drottningens hovsal, där
ni för tillfället sitter och lyssnar på
några borduriska dvärgar som uppträder med sång, säckpipa och trummor.
Kvällen börjar bli sen, det är skumt
utanför slottsfönstren och stjärnorna
har börjat tändas. Ni lyssnar lite lojt
på musiken och den dova sången om
silver och guld, då en våldsam krasch
plötsligt ljuder genom salen och tystar både musiken och åhörarna. Den
stora spegeln bakom tronen krossas
i en kaskad av skärvor, varmed en
gestalt som inte tycks mer än en
bräcklig skugga faller ut ur den nu
tomma spegelramen och ner bland
skärvorna. Drottning Paunella reser
sig hastigt upp och rusar fram genom
salen, tätt följd av sina vakter. Ni är
också genast på benen, och springer
för att se vad som hänt.

Om Spegelskärvor
Det här är en öppen saga. Sagan
presenterar en tydlig början, en setting
och en serie händelser. Hur spelarna
bestämmer sig för att lösa dessa händelser och på vilket sätt de lyckas med
uppgiften är inte bestämt. Det innebär
att sagan blir öppen och att lösningen
kan bli någon helt annan än vad du
som Sagoberättare kanske tänker dig.
Det ställer lite högre krav på Sagoberättaren att kunna improvisera en
historia tillsammans med spelarna. Läs
därför igenom sagan en gång och gör
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På golvet framför er ligger Exio,
spegelmästaren som ni lärde känna i
samband med händelserna i Atlantis. Han försöker kravla sig upp,
men tycks väldigt svag. Spegelskärvor glittrar i hans mantel och
överallt på golvet runtomkring. Han
ser upp mot Paunella, och sedan
mot er. ”Sirana… vår ö…” flämtar
han, men sjunker sedan medvetslös
ihop på golvet.”

där de kan lägga honom. Exio är våt av
svett, han yrar och mumlar i sömnen.
Drottningen förklarar festen avslutad,
och placerar ut vakter i slottet. Hon
befaller spelfigurerna att vaka över Exio
tills hon kommer tillbaka.
Här finns möjlighet för spelfigurerna
att försöka hela Exio. Han ser förvisso
inte ut att ha några allvarligare skador,
men han verkar däremot helt utmattad. För att lyckas krävs ett normalt
slag för antingen förtrollningen Hela
eller Helande sång, eller ett svårt slag
för Kunskap. Om spelfigurerna hinner
hela Exio innan Drottning Paunella
kommer åter, blir hon mäkta imponerad. Exio kan då också berätta lite
av vad som hänt. Se Exios historia lite
senare.

Drottningen ger snabbt order om vad
som ska göras. Hon beordrar spelfigurerna att bära in Exio i ett rum
bakom tronsalen. Där finns en säng

När hon återvänder har hon två vakter
och en helare i släptåg. Om spelfigurerna inte helat Exio låter hon helaren
göra ett försök.

Exios historia
Läs högt:

”Det var några månader sedan. Jag
var på ett fartyg utanför Bor, då vi
räddade en skeppsbruten kvinna ur
havet. Hon var kraftigt tagen och
illa däran. Kaptenen ville dock inte
veta av henne, men jag kunde aldrig
förstå varför. ’Hon är dålig för balansen”, sade han och hänvisade till
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de levnadsregler som somliga lever
efter. Han menade att tomheten och
mörkret var starkt hos henne. Jag
kände inget sådant. Men kaptenen
var bestämd på sin sak. Jag beslöt
därför att ta med henne till Ingenting, där jag vet att det finns särskilt
skickliga helare, men deras helare
stod handfallna. De visste inte
vad som gjort henne sjuk. Vid det
laget hade hon vaknat och vi hade
samtalat en del. Hon var trevlig och
lättsam, men samtidigt tycktes hon
mycket sorgsen. Mitt hjärta ömmade för henne. Eftersom Ingentings
helare stod handfallna, beslöt jag
mig för att ta med henne till vår
ö för att försöka ge henne vård.
Det gick bättre. Hon tillfrisknade
snabbt, och vi vandrade runt i trädgårdarna tillsammans. Jag såg henne
som en syster. Det visade sig att
hon såg mig som en väg in till våra
hemligheter. När jag i ett dåraktigt
ögonblick visade henne spegelsalarna, slog hon till. Hon fångade mig i
en spegel, och gillrade sedan en fälla
för de andra spegelmagikerna på ön.
Hon fängslade dem på samma sätt,
och tog över med sina demoner. Det
var fruktansvärt. Hon hade tillgång
till alla våra speglar och hemligheter.
Hon kunde se in i hoven på rikena
i Övärlden, hon kunde resa mellan
dem som hon ville och konspirera,
intrigera och ta över. Jag vet inte hur
många hov hon har hunnit infiltre-

ra. Jag skulle aldrig kommit undan,
om det inte vore för Bal, en demon
jag tidigare fängslat i Skuggriket.
Han var en av kvinnans demoner.
Bal hade ett horn i sidan till mig
alltsedan jag kastat ut honom ur
världen, så han släppte ut mig ur
spegeln för att själv besegra mig.
Mina krafter var uttömda, jag hade
inget att sätta emot. Han skulle ha
gjort slut på mig om jag inte lyckats
fly genom en spegel. I samma stund
jag slängde mig genom den använde jag en besvärjelse för att splittra
spegeln så att han inte skulle kunna
följa efter. Och sedan kom jag hit.”
Ifall spelfigurerna lägger ihop ett och
ett till två, kommer det att inse att
kvinnan är ingen mindre än Sirana.
Exio kan också ge en beskrivning över
hur hon ser ut som ställer alla tvivel på
skam.
Om ni inte har spelat någon av de tidigare sagorna med Sirana (hon figurerar
i Riddare & hjältedåd, samt de båda
tidigare sagorna i sviten om De sju
artefakterna) så gör det inget. Det har
ingen betydelse för sagans upplösning.

Spegelskärvor
Bal är en envis demon, som inte tänker
ge upp. Han spårar Exio genom andra
speglar i spegelsalarna på Spegelmästarnas ö, och reser genom dem till
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Vad finns på slottet?
1 Porthus
2 Tronsal
3 Rummet dit de bär in Exio
4 Drottningens torn
5 Trappor ned till fånghålorna och
förråden

Kom ihåg att spelfigurerna inte är
vana att orientera sig i slottet. Det
gör att de inte kan vara säkra på vad
som döljer sig bakom nästa dörr.
Kanske råkar de bege sig in i en återvändsgränd?

Övriga rum fungerar som husrum
för tjänstefolk, förråd, kök, gästrum,
vaktrum, avskräde, m.m. Det finns
fler våningar, både ovanför och under
denna våning som är i markplan.

När du i egenskap av Sagoberättare
känner att de antingen kört fast eller
har gjort så bra ifrån sig att de tagit
sig till en spegel som Exio kan använda, når de nästa steg i sagan.
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Tips! Spellek för yngre
Spelar du med yngre barn passar det utmärkt att
gestalta lite av jakten och smygandet genom lekar
som blindbock eller 1-2-3-ost. Du i egenskap av
Sagoberättare gestaltar då en demon, och de börjar
på den andra sidan av rummet (eller gräsmattan).
När du börjar räkna ”1” får de börja röra sig mot dig. När du räknat till
”3”, får du snabbt vända dig om och försöka ta någon av spelarna på
bar gärning med att röra sig. Gör du det får de som du upptäckte börja
om, en gång per liv deras spelfigur har. Lyckas de inte, tas deras spelfigurer tillfånga. Lyckas de, smyger de förbi demonerna. Om de jagas
av demoner kan ett sätt att lösa det vara att leka ”tagen” i trädgården.
Sätt på förhand upp en tidsgräns under vilken spelarna måste klara sig
undan att bli tagna. Naturligtvis kan de rädda varandra om de blir tagna också. Kom ihåg att Sagospelet Äventyr ska vara roligt. Att helt och
hållet misslyckas med en viktig uppgift för berättelsen är inte helt roligt,
så det kanske inte gör så mycket om Sagoberättaren är ganska snäll vid
den här uppgiften. Å andra sidan kan de bli en spännande sidohistoria
hur spelfigurerna måste fly ur demonernas grepp.

Drottningborg. När han kommer fram
krossas spegeln han tar sig ut genom,
på grund av Bals ursinne. Det flyger
skärvor genom hovsalen och genom de
andra speglarna kommer Bals underhuggare, en mängd mindre demoner.
Bal slänger ett av sina spjut som träffar
Paunella. Hon faller omkull och blir
medvetslös. ”Hjälp henne, ta henne
med er”, beordrar Exio spelfigurerna.
Låt spelfigurerna förstå att demonerna
är för många för att kunna besegras av
dem.

Exio skriker åt spelfigurerna: ”Följ
mig!” Sedan haltar han ut ur salen
genom en korridor. Även om han är
helad, är han fortfarande utmattad
och kan endast röra sig hälften så
snabbt som normalt. Det är nu upp till
spelfigurerna att lyckas hålla sig undan
från demonarmén tills Exio hittar en
spegel de kan använda. Här får de slå
tärningskast för saker som att smyga
(svårt Rörelsekast) och att hitta rätt på
slottet (svårt Kunskapskast). Det gör
inget om de inte hittar ”rätt”, så länge
de lyckas hitta fram till någon spegel.
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Försök hålla spänningen uppe genom
att beskriva hur demonerna ständigt är
nära att upptäcka dem (eller upptäcker
dem varpå spelfigurerna återigen måste
fly, och kanske försöka luras, gillra
fällor eller komma på andra kreativa
lösningar).

inte mår dåligt, men det syns tydligt
att spegelvandringen tog på krafterna.
Exio vet först heller inte riktigt var de
befinner sig. Det är i vart fall inte på
det ställe han tänkte sig att föra dem.
När han inser var de är, stirrar han
nästan skräckslaget omkring sig. ”Vi är
tillbaka. Tillbaka på Spegelmästarnas
ö.” viskar han. I ögonblicket därpå
öppnas spegelporten i tjärnen och Bal
kliver fram. Först stirrar Exio nästan
besviket på Bal, sedan skakar han på
huvudet och säger: ”Det var alltså så
här det gick till”, vartefter han skriker
åt spelfigurerna att rädda sig själva och
kastar sig över Bal så de båda tumlar
tillbaka genom porten som sluter sig
efter dem. Sedan är han borta och det
blir alldeles tyst.

När de hittar en spegel, kanske efter
att ha barrikaderat sig i ett rum dit
demonerna försöker slå in dörren,
gör Exio en gest med ena handen och
mumlar något, varpå spegeln öppnar
sig för både honom, den medvetslösa
Paunella och spelfigurerna. De rusar
genom den, och kommer ut genom
en spegelblank tjärn i en skog. Exio
flämtar till och faller ihop. Han svettas
ymnigt och tycks brinna av feber. Han
försöker stå på sig och låtsas som han
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Spegelmästarnas ö
De befinner sig i Löva, en av de
prunkande skogar som växer på den
paradisliknande ön. Det är natt och
stilla ute. Nästan overkligt tyst. Träden
tycks sträcka sig hotfullt efter dem när
de går därunder. Spelfigurerna behöver
släpa runt på en medvetslös Drottning
Paunella, om de inte lyckas väcka
henne. Om någon av spelfigurerna
kan hela Panuella (svårt Kunskapsslag
eller svårt Trolldomskast för Hela eller
Helande sång) så vaknar hon och kan
hjälpa spelfigurerna.

demoner med de medel spelfigurerna
har idag.
Problemet för spelfigurerna är att
varken de eller Drottningen känner till
Spegelmästarnas ö. De vet inte var de
är, eller hur de ska ta sig därifrån. Ön
är två dagsmarscher bred, så avstånd är
helt klar något att ta med i beräkningen.

Komplikationer på ön
För att se vilka komplikationer som
inträffar på ön, slå på tabellen på nästa
sida, eller välj helt fritt händelser som
du tycker tillför mest till handlingen.

Hela ön är intagen av demoner. Demonerna arbetar i den södra delen av
Löva och Glänta med att fälla träd för
att bygga palissader som vetter mot
vattnet. Kusterna är förvisso höga och
svårforcerade, men Sirana vill vara
säker på att ingen ska kunna ta sig upp
om de nu skulle lyckas hitta till ön
(den skyddas av en förtrollning som
döljer ön för sjöfarare och eventuella
flygare).

Att undvika strider
Beroende på spelgruppen kanske man
vill undvika stridsmoment. Det går
naturligtvis bra. Spelarna får vara kreativa och komma på andra lösningar,
de får använda sig av list, skicklighet
och lite tur för att smyga och bluffa sig
fram. Det kanske går att göra någon
avledningsmanöver som lockar bort
demonerna tillfälligt: starta en stor eld,
orsaka oväsen eller något annat listigt
som ger dem fri lejd för en stund.

Det finns hela tiden risk att spelfigurerna blir upptäckta av demoner som
patrullerar ön både på marken och
från luften. På ön finns flera hundra
demoner. Låt det tidigt stå klart för
spelfigurerna att deras alternativ är att
fly från ön och rädda Drottningen.
Det kommer inte att gå att besegra alla

Alla demoner är inte så smarta heller.
Det kan därför gå att lura dem (Normalt Upptäckaslag). Bal är dock inte så
lättlurad som sina underhuggare.
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Komplikation
En patrull på tre demoner närmar sig spelfigurerna, som måste lyckas
gömma sig (Normalt Upptäckakast) eller bli upptäckta. Demonerna
kommer i första hand att försöka fängsla spelfigurerna. I andra hand att
förgöra dem. De flyr om de ser ut att bli besegrade.
Plötsligt väderomslag. Slå på vädertabellen. Ifall spelfigurerna befinner
sig nere i fästningen, händer inget märkbart.
Demoniskt mörker. En magistorm drabbar ön och under 2T10 minuter blir allt becksvart. Inga vanliga ljuskällor hjälper, enbart magiska
ljuskällor kan kasta ljus ifrån sig.
En ensam demon överrumplar spelfigurerna som måste försöka oskadliggöra, lura eller fånga demonen innan den hinner varsko sina gelikar.
Spelfigurerna utlöser en fälla som demonerna gillrat. En fångstgrop
öppnar sig under dem. De måste var och en lyckas med ett Normalt
Rörelsekast för att inte falla ned. Gropen är sex meter djup och det är
mycket svårt att klättra upp för dess kanter (Mycket svårt Rörelsekast).
De som faller ned får 2 skador, om de inte lyckas med ett nytt Normalt
Rörelsekast. Om någon blir kvar på kanten av gropen och de har ett
rep, blir det naturligtvis mycket lättare att ta sig upp.
Spelfigurerna utlöser en fälla av magisk karaktär om de inte var och en
lyckas med ett Normalt Trolldomskast. Fällan paralyserar deras kroppar. De kan fortfarande tala och röra ögonen. För att bryta fällans grepp
över sig måste var och en klara ett Svårt Trolldomskast. De som lyckas
bryter sig fria. De kan sedan släpa sina kamrater ur området där fällan
är verksam, om de kommer på det. Om det är utomhus har de chans
att upptäcka (Svårt Upptäckakast) markeringar på marken, vilka bildar
en stor femuddig stjärna. Är det inomhus kan de upptäcka (Normalt
Upptäckakast) en diskret målad femuddig stjärna på golvet. Fällan
håller dem paralyserade i 3T10 minuter innan verkan gradvis avtar om
de inte lyckas bryta dess grepp dessförinnan.
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Spelfigurerna möter två besjälade ting som försöker fly från ön. Det
är en kandelaber som heter Lajt och en riddarrustning som heter Imp
Tyar Mor som stått som prydnad i biblioteket. De vet dock inte hur de
ska ta sig från ön och har vandrat runt sedan Sirana tog makten utan
att hitta därifrån. De berättar att demonerna av någon anledning verkar
strunta i dem. ”Kanske för att de tror att vi bara är döda ting.” De
besjälade tingen kan slå följe med spelfigurerna.
En jordbävning skakar ön och får marken att spricka här och var. Det
bildas djupa förkastningar i marken och tunnlar och rum i fästningen
riskerar rasa på sina ställen. Det är ön, som protesterar mot Sirana och
demonerna som gör den illa.
Spelfigurerna träffar älvan Ty, som lyckats hålla sig undan demonerna.
Hon är dock skadad och har en bruten vinge, så hon kan inte flyga.
Hon följer gärna med spelfigurerna och kan hjälpa dem längs vägen.
Ty, älva. Rörelse 3, Trolldom 3, Upptäcka 6, Kunskap 4, Liv 1 (skadad, som frisk 2 liv) Specialförmågor: Flyga: Kan flyga. Liten: ger bara
halv skada vid attacker. Mycket svår att träffa vid strid (fiender slår två
tärningar och väljer den sämsta).
1T10+3 demonbesatta träd (om spelfigurerna är utomhus) eller speglar
(om spelfigurerna är inomhus) konfronterar spelfigurerna. Här kan
spelfigurerna välja på att slåss, försöka fly eller med list försöka lura
de demonbesatta tingen. Demonbesatt ting Rörelse 4, Trolldom 2,
Upptäcka 5, Kunskap 2, Liv träd: 6, Liv spegel: 2. Skada träd: 2, Skada
spegel: 1.

Vad de företar sig och hur de löser sagan är lite upp till spelarna själva. Det
finns ingen enda rätt väg att gå, utan
spelarna får använda sin kreativitet och
fantasi för att klara sig.
Om Drottning Paunella är vid medvetande, kommer hon gärna att ge order,
men hon lyssnar givetvis på spelfigurerna också. Om de har bra idéer kommer
hon att göra som de säger. Drottningen
har ingen prestige som hon tycker sig

kunna förlora på att lyssna på andra.
Drottning Paunella vill dock gärna
att de, om det är möjligt, tar sig till
spegelsalarna för att befria de fängslade
spegelmagikerna. En bonus vore om
de kunde förstöra speglarna i spegelsalarna, så att Sirana inte kan hålla koll
på och kontrollera hoven runt om i
övärlden.

10

Dag fem Slutstriden. Magikerna
bryter sig in i slottet och lyckas efter
ihärdiga försök fördriva demonerna ur
världen. Det mödosamma arbetet med
att återställa slottet tar vid.

Håll koll på tiden!
Håll koll på hur tiden går i spelet. För
varje dygn spelfigurerna spenderar på
ön ökar risken att Sirana kommer till
ön (om hon inte redan befinner sig
där). Det har också betydelse för vad
som händer i Drottningborg.

Tidsschema för händelserna i
Drottningborg*
Dag ett Drottningborgs soldater
strider mot demonerna i slottet. Soldaterna klarar dock inte av att besegra demonerna, som hinner förstena många
av soldaterna. Magiker från Universitetet för magi rycker in för att försöka
besegra demonerna.
Dag två Slottet belägras av soldaterna och magikerna som inte släpper in
eller ut någon. Demonerna på slottet
arbetar med att lägga upp fällor, både
magiska och vanliga.

*Spelfigurerna kan påverka detta
tidschema ju tidigare de återkommer
till Drottningborg, där de kan ta upp
kampen mot demonerna, kanske
genom att försöka fördriva dem från
den fysiska världen eller genom strid.
Spelarna kan säkert komma på fler
idéer på hur det kan gå till.

Visste du att...?
Gemensamt för alla spegelmagiker
och även de som kan lära sig spegelmagi, är att de inte har någon
spegelbild.

Vädret på ön
Spelfigurerna kan få olika lätt och svårt
att lyckas ta sig runt osedda på ön
beroende på vädret. Sedan Sirana kom
har vädret varit ur balans. Slå ett slag
på tabellen per 12 timmar.

Dag tre Belägringen fortsätter. Demonerna frammanar dåligt väder och
börjar göra utfall över staden. Magikerna lägger ett kraftfält runt slottet som
ska stänga inne demonerna.
Dag fyra Kampen om slottet fortsätter. Demonerna har nu förhäxat slottet
så alla som vistas där (utom demonerna själva) måste klara ett Normalt
Trolldomskast eller drabbas av svårmod
och bara få slå Svåra tärningskast (två
tärningar och välja den sämsta).
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Väder
Klart och varmt
Klart och ljummet
Växlande molnighet,
svalt
Mulet och svalt
Dimmigt och svalt
Duggregn och svalt

Sagospelet Äventyr
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Regn och kyligt
Ösregn och kyligt
Storm och kallt
Isstorm och mycket kallt

naturen och njuter av den friska luften
och den sköna tystnaden.

Skyddsförtrollningen
Ön är skyddad av en spegelförtrollning, så den döljs för omvärlden.
Även om man skulle passera alldeles
intill den med ett fartyg, skulle man
inte se den om man inte klarade av
ett svårt slag (slå två tärningar och
välj den sämsta) mot Trolldom.

Platser på ön
Ön där spegelmagikernas akademi
ligger, reser sig högt över havsytan på
vassa, branta klippor. Det finns inget
naturligt ställe att lägga till på med
båt. Själva ön är ett grönt, prunkande
paradis. Där växer stora, väldiga ekar
och där finns också gott om åkrar och
odlingar. Djurlivet är sparsamt och
består mest av smågnagare och fåglar.
Ofta strövar magikerna omkring i

Glittra
Glittra är en stor damm som fylls på
av regnvatten. Det finns ingen fisk i
dammen, men där lever en del fåglar
och andra smådjur. Glittras vatten är
magiskt och har svagt helande krafter.
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Den som dricker en handfull vatten
åldras inte den dagen. Dricker man
varje dag håller man sig evigt ung. Det
är därför spegelmagikerna tycks ha så
långa liv. Sirana vill så klart åt Glittras
magiska egenskaper, vilket hon ser som
en bonus efter att ha erövrat ön.

Glänta
Glänta är en ljus lövskog där träden
står glest och luftigt. Som i de andra
skogarna på ön lever där endast lite
smågnagare och hjortar, förutom ett
rikt fågelliv. I de södra delarna av
Glänta råder full aktivitet. Sirana har
beordrat demonerna att resa palissader
mot havet, så de fäller träd i rask takt.

Löva
Löva är skogen på den största skogen
på ön. Demoner jagar efter bytesdjur i
skogen natten då spelfigurerna kommer, så de måste vara extra försiktiga.
Risken är stor att de upptäcks.

Spegelblank
En vik, omöjligt att träda in i med båt
eller skepp på grund av vassa klippor
och rev som sticker upp ur vattnet.
Spegelmagikerna har dock en del roddbåtar på Spegelblank, där de brukar
fiska.

Stugan
Läs högt:
”Framför er ligger en låglänt, timrad
liten stuga med gräsbevuxet tak. Det
lyser svagt genom ett fönster och
ryker ur skorstenen. Inifrån stugan
hörs morranden och grymtanden,
demoniska läten som får blodet att
isa sig.”

Höga kusten
Den högsta punkten på ön är Höga
kusten. Där är stupet ned till havet
som brantast och klippigast. Ett fall
därifrån skulle döda vem som helst
på grund av klipporna i havet nedanför. Det finns en del grottöppningar i
klippväggen. Grottorna är mycket svåra att ta sig till och inte många känner
till dem.

Ljusna
Skogen norr om Glittra. Här brukar
vanligtvis spegelmagiker ströva och
meditera. Nu är platsen bevakad av
demoner.

Den enda bebyggelsen på ön. Utvändigt ser det mest ut som en gammal
skogskoja med timrade väggar och
gräsbevuxet tak. Det är när man stiger
in i den gamla stugan, som man ser
dess storhet. Genom spegelmagin är
stugan betydligt större på insidan, och
där finns också trappor som leder ned
till den underjordiska delen av fästningen, uthuggen ur berget. Det är i
de underjordiska delarna som spegelsalarna finns. Inuti stugan finns oftast
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ett flertal demoner. Fönstren är av så
grumligt glas att de inte går att se igenom, mer än ljusa och mörka fläckar.

Åkermark
Odlad mark som förstörts av demonerna. Åkermark består nu enbart av sot
och damm.

Om de går in i stugan kan du läsa
följande högt för spelarna:

Fästningen

”Dörren öppnar sig med ett knarrande läte. När ni ser in kan ni
knappast tro era ögon. ’Den är
större på insidan!’ utbrister [en
spelfigurs namn] häpet. Stugan är
verkligen ingen stuga. Ni ser in i en
lång korridor, med två stora portar
och fyra mindre dörrar med jämna mellanrum längs långväggarna.
Långt på andra sidan korridoren,
som ni uppskattar till omkring
20-25 meter lång, verkar en trappa
leda nedåt. Längs väggarna hänger
sköldar och vapenmärken. Väggarna
är också målade med magiska symboler som verkar betydligt färskare
än övrigt inredning.”

Fästningen där spegelmagikerna har sin
boning, ser inte mycket ut för världen
från utsidan (se Stugan). Inuti är den
dock både stor och imponerande.
Rummen och salarna på markplan
består av ett stort matförråd, ett stjärnobservatorium, ett mindre bibliotek,
några boningsrum, en matsal, ett
kök och några förråd samt tjänarnas
husrum.

Biblioteket

De magiska symbolerna har demonerna ritat dit. Alla som träder in där måste lyckas med ett Normalt Trolldomskast för att inte drabbas av tungsinne
och bara få slå Svåra tärningskast de
kommande 2T10 minuterna i spelet.
För vidare information, se ’Fästningen’
och dess underrubriker.

I biblioteket finns en mängd gamla
rustningar som står prydnad längs
väggarna. Där hänger sköldar och
fanor och där finns en mängd hyllor
med tusentals böcker och skriftrullar. I
biblioteket finns hemligheter som varit
bevarade i hundratals år, ibland ändå
mer.
I biblioteket finns också en hel del
konst. Bland dessa kan spelfigurerna få
syn på några särskilda av betydelse.

Boningsrum
Här bor spegelmagikerna vanligtvis.
Nu har Sirana sin boning i det största
av dessa rum. Hennes rum vaktas alltid
av minst två demoner. Det är inte helt
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1T10
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

Konstverk i biblioteket
Tavla föreställande ung flicka med en stor klubba, samt en drake.
De flyger över ett hav ur vilket en stor, vit fyr reser sig. (Detta föreställer Ina och hennes drake. Den visar en bit av framtiden.)
Tavla föreställande en person som är förvillande lik Drottning Paunella. Det står dock att det är Spegelmästare Cilla.
Bronsstaty som föreställer Exio och Bal i strid med varandra.
En karta över världen. Mycket gammal och egendomlig.
En vävnad som med bilder berättar om människans spridning över
Masona.
Bronsbyst föreställande en person som är förvillande lik Drottning
Paunella. Det står att det är Paunella.
En alv klädd i pälsar och skinn, med båge, spjut och tjocka handskar och skor. Det står att alvens namn är Karvast av Vuorija,
nordens hjälte och beskyddare, mästaren av ismagi.
En människa klädd i kraftig rustning med svärd i ena handen och
sköld i den andra. Under statyn står det ”Bronskejsaren”.
En skulptur föreställande en sjöjungfru med två svärd. Statyn är
döpt till ”Hera, Atlantis beskyddare.”
Staty på ett bronspodium. Statyn föreställer en kvinna som håller
i en pojke som i sin tur har ett spädbarn i famnen. Statyn heter
”Väktaren.”

säkert att hon befinner sig i sin boning,
eller ens på ön. Det kan hända att hon
är ute och reser mellan speglarna i
Övärlden. Det är lite upp till Sagoberättaren att bestämma, utifrån vad som
krävs för berättelsen. I Siranas rum går
det att hitta en del magiska artefakter,
värdeföremål och en mängd silver och
guld.

att hitta en del personliga tillhörigheter
där.

Förråd för magiska artefakter
Förråden för magiska artefakter är låsta
med mäktiga besvärjelser som Sirana
ännu inte lyckats bryta. Men hon har
inte särskilt bråttom. Hon känner sig
ganska säker på ön och tror sig (med
rätta?) har tiden på sin sida.

De övriga boningsrummen ligger öde.
Vanligtvis bor där ett tiotal spegelmagiker per rum. Det går dock fortfarande
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Spegellabyrinten
Spegellabyrinten är byggd för att träna
spegelmagikerna medan de är lärlingar. Det gäller att hitta det hemliga
rummet, genom vilket man kan ta sig
ut. Det är dock inte lätt. Spegellabyrintens väggar, golv och tak är täckta
av hållbart spegelglas och det hemliga
rummet kommer man bara åt genom
att lyckas öppna en lönndörr (för att
hitta den krävs ett lyckat mycket svårt
Trolldomskast). Spegellabyrinten kan
vara ett spännande ställe att spela en
jaktscen i.
Spegelmagikernas drygt 100 tjänare är
instängda i spegellabyrinten.

Spegelsalarna
Spegelsalarna används till att spionera
och hålla reda på vad som händer i

världen. För att spegelmagikerna ska
kunna se det de önskar, måste det också finnas en spegel där de vill titta ut.
Lyckligtvis finns det gott om speglar
i världen, och spegelmagikerna har
tillgång till dem alla.
Förutom att spionera, används också
speglarna som portaler, för att transportera sig till fjärran länder. Vem som
helst kan använda spegelportalerna i
salarna, men bara en spegelmagiker vet
att hamna vid rätt mål. Ickemagiker
kan hamna var som helst …
Riktigt skickliga magiker kan också
använda spegelblanka ytor, som t ex en
skogstjärn eller polerat stål. Detta är
dock svårt, och kräver god skicklighet
för att lyckas.
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Hela ön är omgiven av ett magiskt fält
som varnar magikerna för inkräktare.
Fästningen är dessutom omgiven av
ytterligare ett skyddande magiskt fält,
som gör oinbjudna gäster förvillade.
Inkräktaren måste klara ett svårt slag
mot Trolldom (slå två tärningar och
välj den sämsta) för att se igenom illusionen att fästningen bara är en enkel
stuga även inuti.

Vad hände med Exio?
Exio har fångat sig själv och Bal i
dimensionen mellan speglarna. Det är
en plats som inte finns någonstans, förutom mellan. Att ta sig därifrån är inte
lätt, och lyckas man kan man aldrig
veta när man kommer ut, då dimensionen inte är bunden av tiden. Det kan
lika gärna bli för tusen år sedan som
idag eller om tusen år från nu.

Spegelsalarna är alltid bevakade av några demonvakter. Det ska till en riktigt
god anledning för att få demonerna att
överge sin post.

Spegelportalerna
I små, runda salar finns ett antal olika
speglar som fungerar som öppna
portaler. Dessa speglar är bundna till
särskilda speglar på andra platser i
världen, ställen som spegelmagikerna
ofta besöker. De är dock bara öppna åt
ena hållet. För att komma tillbaka till
ön måste en spegelmagiker klara av ett
lätt slag mot Trolldom (slå två tärningar och välj den bästa). Man kan genom
dessa speglar se platsen till vilken man
kommer. Sirana har låtit täcka över
dessa speglar med dukar då de inte
används, för hon vill inte riskera att
någon spegelmagiker som inte befann
sig på ön då hon erövrade den ska kunna ta sig tillbaka. Det går aldrig att resa
genom en spegel genom vilken man
inte kan se ut.

Hoppingarna i spegeln
I Spegelsalarna finns en spegel med
tre instängda hoppingar. Hoppingarna trycker sig mot spegelglaset för att
försöka ta sig ut, men det är lönlöst.
De ser mycket olyckliga ut. Ifall
spelfigurerna släpper dem fri, kommer
hoppingarna att försöka hjälpa spelfigurerna. För att släppa ut hoppingarna
ur spegeln krävs ett lyckat svår Trolldomskast (slå två tärningar, välj den
sämsta).
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De tre hoppingarna har länge bott på
ön där de levt tillsammans med spegelmagikerna som inte blivit sjuka av
dem, på grund av det magiska vattnet
de dricker.

har inga krafter att sätta emot Siranas
demoner, utan gör det bästa i att fly.
En tanke kan också vara om de till fots
lyckas ta sig till Glittra för att hela sig,
men det är en dagsmarsch bort och ön
är under intensiv bevakning av demoner.

Fängslade tjänare
Tjänarna är inlåsta i spegellabyrinten
där de vandrar omkring och tjänar som
träning för demonerna som jagar dem
för att roa sig. Det är ganska många
tjänare, närmare ett hundratal, som
befinner sig i labyrinten.

Bonk
Fängslade magiker
I Spegelsalarna finns också några speglar med fängslade spegelmagiker. De
tecknar och gestikulerar åt spelfigurerna och Drottning Paunella att hjälpa
dem. Speglarna som dessa är fångade
i är dock förhäxade av starka förbannelser, för att de inte ska var lätta att
öppna. För att klara det måste spelfigurerna lyckas med ett heroiskt Trolldomskast (tre tärningar och välj den
sämsta). Ifall spelfigurerna misslyckas,
förblir spegeln låst. Ifall de lyckas,
släpps de spegelmagiker som är inlåsta
i spegeln ut, utmattade och utmärglade
efter den långa fängelsevistelsen. De

Någon som klarat sig undan att fängslas är Bonk, som tagits för att vara en
demon på grund av sitt utseende. Hon
gör sitt bästa för att i första hand hålla
sig undan och i andra hand smälta in.
Om hon stöter ihop med spelfigurerna och Drottning Paunella kommer
hon att ge sig tillkänna, för hon ser en
chans att rädda ön ur Siranas grepp.
Hon vet inte att det är lönlöst, åtminstone just nu. Bonk gömmer sig oftast
i biblioteket, där hon känner sig som
hemma. Då biblioteket är stort och
hon känner alla dess skrymslen och
vrår, har hon lätt att gömma sig där.
Bonk kan hjälpa spelfigurerna om
spelarna kör fast.
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Flykten

Träffar de på Sirana?

Hur ska spelfigurerna kunna fly från
ön? Spegelportarna finns att tillgå. Det
går alltid att ta sig därifrån den vägen.
Det går att bygga en flotte och hoppas
kunna få ned den för stupen till havet.
För detta krävs dock också att man har
sjövana, förutom att man lyckas lösa
problemet med att fira ned flotten för
de branta kusterna. Spegelmagikernas
ö ligger väldigt långt väster om Övärlden, så det blir en lång resa över farliga
vatten.

Detta är inte alls säkert. Det är inte säkert att Sirana är där när spelfigurerna
kommer till ön, eller att hon i sådana
fall kommer tillbaka medan de är kvar.
Hon har många järn i elden och är ofta
ute och reser mellan speglarna i Övärlden för att påverka hoven som tror att
hon är en av spegelmästarna.

Spelfigurerna kan också försöka lura
någon demon att låta dem spegelvandra. Ifall någon av spelfigurerna har förtrollningen Portal så fungerar den inte.
Man kan endast nå Spegelmästarnas ö
genom speglarna eller spegelmagi. Om
man inte behärskar spegelmagi får man
inte försöka sig på den. Man vet helt
enkelt inte hur man ska göra.
1T10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dygn 1
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Du kan om du vill låta spelfigurerna
slå en tärning för att avgöra om Sirana
är där när de anländer till ön. Läs av
från tabellen nedan. Spelarna får turas
om att slå tärningen, ett slag varje
morgon, dag, kväll och natt. Om hon
väl kommer till ön kommer hon inte
att ge sig av förrän hon antingen har
fångat spelfigurerna eller har jagat dem
av ön.

Vid möte med Sirana
Sirana har verkligen ett ont horn i
sidan till spelfigurerna efter händelser-

Dygn 2
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Dygn 3
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Dygn 4
Nej
Nej
Nej
Ne j
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Dygn 5+
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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na med Molnrike och Atlantis. Hon
planerar att ta hämnd på dem och
kommer att försöka ta chansen så snart
hon kan. Om hon möter spelfigurerna
på Spegelmästarnas ö kommer hon att
sätta in alla resurser för att fånga dem.
Lyckas hon fånga dem kommer hon att
fängsla dem i en spegel. I så fall kanske
det är läge att göra nya spelfigurer som
får i uppdrag att bege sig till ön för att
rädda Drottningen och spelfigurerna.

1T10
1
2
3
4
5
6
7

Kampen om slottet
Beroende på när spelfigurerna tar sig
tillbaka till Drottningborg så har de
möjligheten att ingripa i de händelser som utspelas där. Det är en svår
uppgift att bryta demonernas makt
över slottet, men Drottning Paunella
har ett demonsvärd i sin tronsal. Detta
svärd kan besegra demoner med ett
hugg. Om de kan ta sig dit kan de ha
en chans.

Demonsvärdet Predamon
Sänker svårighetsgraden i strid med ett
steg för den som använder svärdet. Ger
tre liv i skada på den som blir träffad,
undantaget demoner som svärdet
istället absorberar. Nackdelen är att
den som använder svärdet riskerar att
drabbas av något av följande (effekten av händelserna på denna tabell är
permanenta):

8

9
10

Händelse
Ökar Rörelse med ett.
Ökar Liv med ett.
Minskar Kunskap med
ett.
Minskar Upptäcka med
ett.
Minskar Trolldom med
ett.
Minskar liv med ett.
Minskar svårighetsgraden
med ett steg på alla kast
kommande dygn.
Ökar svårighetsgraden
med ett steg för alla kast
kommande dygn.
Personen som använder
svärdet åldras ett år.
Personen som använder
svärdet blir ett år yngre.

Slutet
Sirana och demonerna har kvar
kontrollen över Spegelmagikernas ö.
Frågan är dock om spegelmagikerna
befriats ur sin fångenskap. Det kan
ha en viss betydelse för nästa saga.
då Drottning Paunella bland annat
förbjudit alla speglar i hela riket för att
hindra Siranas framfart.
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Bifigurer

Bal, demonkung
Kunskap: 8
Trolldom: 5
Liv: 8		

Drottning Paunella

Rörlighet: 4
Upptäcka: 2
Rustning: 3

Specialförmågor

Flyga, urstark (ger dubbel skada), Andas
eld (ger tre skador), Lögn (man måste
slå svåra slag för att genomskåda lögnen)

Motiv
Hämnas på Exio, bryta Siranas makt
över honom, störta Masonas alla riken
och öppna portarna till demonvärlden.

Drottning Paunella är handlingskraftig och finner råd. Hon är en riktig
taktiker och dessutom duktig på att
själv bruka svärdet. Hon gör det dock
helst inte utan försöker gärna hitta
andra lösningar. Hon behärskar också
ett fåtal förtrollningar som hon kan använda sig av då det kniper. Hon är lojal
och lämnar inte någon i sticket, även
om det innebär fara för hennes eget liv.
När hon blir arg drar hon långa ramsor
av färgstarka ord.
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Kunskap: 8
Rörlighet: 4
Trolldom: 3
Upptäcka: 2
Liv: 3		
Rustning: 2 (väst
av dvärgsilver under klänningen)

Specialförmågor
Svärdsmästare: Får slå två tärningar
och välja den bästa vid strid med svärd
samt för att rida.
Avväpna: Kan slå vapnet ur händerna
på fienden istället för att göra skada.
Våghals: Slår Lätta slag (två tärningar,
välj bästa) för akrobatiska manövrar
och landar alltid på fötterna.

Förtrollningar
Förvirra (förvirrar motståndaren
under 1T10 rundor under vilka motståndaren måste slå en tärning. Visar
denna 6-10 måste motståndaren stå
över.)
Magiskt ljus (frammanar ett litet lysande klot som vara så länge magikern
vill det.)
Sanning (andra bifigurer måste svara
sanningsenligt på magikerns frågor).

Motiv
Rädda spegelmagikerna och fångarna,
fly från ön.

Sirana, spegelmästare
Sirana är spenslig och blek. Hennes
ögon är röda av kraft och lite galna.
Hon är klädd i en svart kappa och
gömmer ofta ansiktet under huvan.
Hon har rakat huvud och ser mycket
sträng ut. Hon skyr inga medel för att
nå sitt mål. Hon utger sig för att vara
en spegelmagiker då hon reser mellan
hoven i Övärlden för att vinna inflytande.
Rörelse
3
Trolldom 6
Rustning 0
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Upptäcka
Kunskap
Liv

6
6
4

Specialförmågor
Dränera: Kan suga liv ur andra vid beröring, men måste lyckas med ett Trolldomsslag. Tar ett liv per omgång så
länge hon vidrör offret. Hon behöver
bara slå ett slag den första omgången.
Sedan fungerar effekten så länge hon
forsätter röra offret. De liv hon suger i
sig använder hon i första hand till att
läka sig själv, och i andra hand till att
tillfälligt öka sin Rörelse med ett steg
per liv hon tagit. Denna ökade effekt
håller i sig under 1T10 minuter innan
den till sist försvinner.
Ondskans krafter: Vid alla tärningskast där Sirana försöker skada någon
annan, får hon slå två tärningar och
välja den som visar bäst, men nackdelen är att om en attack då skulle misslyckas drabbar skadan eller effekten
henne själv istället.

Demoner
Kunskap: 3
Trolldom: 2
Liv: 5		

Utrustning: Stav, kappa, spegel.
Förtrollningar: Betvinga (spelfigurerna får försöka klara sig genom
att lyckas slå ett Trolldomskast med
två tärningar och välja den sämsta),
Eldklot, Förhäxa, Stopp, Frammana
skugga, Förvirra. Behärskar också all
spegelmagi.

Motiv
Behålla makten över ön, för att till sist
ta makten över Övärlden i ett första
steg mot att bli en världshärskare.

Rörlighet: 5
Upptäcka: 4
Rustning: 2

Specialförmågor
Teleportera (100 meter i taget), Förhäxa (kan förvandla sina offer till sten.
Slå varsin tärning och lägg till Trolldom. Får demonen högst förvandlas
offret till en stenstod)

Motiv
Göra sig fria från Siranas och Bals
grepp. Besegra spelfigurerna och Paunella.
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Hoppingarna
Kunskap: 2
Trolldom: 2
Liv: 4

Rörlighet: 4
Upptäcka: 4
Rustning: 0

Specialförmågor
Telepati (pratar telepatiskt), Livsenergi (stjäl ett liv per dygn av alla som
vistas inom fem meter från hoppingen)
Telepatiskt medvetande (agerar som en
enda individ så länge de är inom 100
meter från varandra).

Motiv
På sikt befria Spegelmästarnas ö. Just
nu: ta sig ut ur spegeln, rädda magikerna (och spelfigurerna samt drottningen) och fly ön.
Läs mer om hoppingar i Riddare &
hjältedåd.

Bonk Bokmal
Ingen vet vad Bonk är för art. Hon
stod bara en dag mitt i en av spegelsalarna. Då var hon ett barn. Nu är hon
vuxen, faktiskt 117 år. Hon har bott
hela sitt liv på spegelmästarnas ö. Det
hon gillar bäst av allt är att läsa böcker.
Hon läser allt: recept, inventarieförteckningar, regentlängder, folklängder,
formelsamlingar och vad helst annat
hon kommer över. Hon är blyg och
hittas oftast i biblioteket, där hon jobbar som bibliotekarie. Hon är urstark
och blir vansinnigt arg om någon gör
illa hennes böcker eller vänner.
Kunskap: 6
Trolldom: 2
Liv: 5		
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Rörlighet: 4
Upptäcka: 4
Rustning: 2

Specialförmågor
Bonk: I strid kan hon skalla sina motståndare medvetslösa. Det krävs dock
ett lyckat slag mot Rörlighet. Lyckas
det tar fienden ett liv i skada och denne tuppar också av i 1T10 minuter.

Motiv
Hålla sig undan, smälta in. I andra
hand befria de fängslade spegelmagikerna. Fly från ön.

Cilla, spegelmästare
Paunellas dubbelgångare är Cilla,
Spegelmästare, vilket vill säga den som
bestämmer. Hon är 57 år gammal och
mycket vis. Hon blev vald till ordens
överhuvud då den förra ledaren Cidrik
försvann vid en spegelvandring. Cilla
är hård och rättvis. Hennes ord är lag.
Det finns dock de som börjat oroa sig
för hennes sätt att börja blanda sig i
andra rikens sätt att styras. Det har
spegelmagikerna aldrig förut gjort.
Cilla har dock sett i en spegelsyn hur
världen hotas av en stor fara, men då

ingen ledare lyssnat på Cillas varningar
har hon beslutat sig för att se till att
göra något åt det.
Kunskap: 6
Trolldom: 7
Liv: 4		

Rörlighet: 3
Upptäcka: 4
Rustning: 0

Specialförmåga
Ny kropp: Cilla har förmågan att
besätta en spegelvarelse med sitt eget
medvetande, då hennes förra kropp
t ex blivit alltför skadad eller sjuk.
Hon behöver bara lyckas framkalla
en spegelvarelse för att det ska lyckas.
För tillfället bor hon i en avspegling
av Paunella, Masonas drottning. Cilla
har aldrig lärt ut denna förtrollning till
någon annan.

Motiv
Ta sig ut ur spegeln. Hämnas på Sirana. Befria spegelmagikerna. Ta tillbaka
ön. Hon kommer endast att fly som en
sista utväg.

Spegelmagi

Spegelmagi fungerar som vanlig magi,
med undantaget att man vid nästan
alla tillfällen behöver ha tillgång till
minst en spegel för att det ska fungera. Vanliga magiker kan inte använda
spegelmagi, blott ett fåtal kan lära sig
att bemästra konsten.

Spegelportal
För att kunna använda denna förtrollning behöver magikern tillgång till en
spegel, eller en speglande yta av något
slag. Genom spegelportalen kan magikern sedan färdas till valfri annan spegel. Känner magikern till spegeln som
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är målet med resan, görs ett normalt
slag. Om magikern vet vart den vill
resa, men inte känner till om det finns
någon spegel där, görs ett svårt slag (slå
två tärningar och välj den sämsta). Vid
ett automatiskt misslyckat slag hamnar magikern fel och Sagoberättaren
bestämmer var magikern kommer ut.

Spegelvarelse
Magikern kan öppna en portal genom
en spegel, och hämta ut en spegelvarelse. Varelsen själv är en spegelbild av en
varelse eller ett monster som magikern
sett genom speglarna. Spegelvarelsen
har ingen egen vilja, utan lyder spegelmagikern i allt. I princip vilket monster som helst kan hämtas ut genom
denna förtrollning. Se Monster och
även monsterbeskrivningarna i övriga
supplement till Sagospelet Äventyr.
Alla monster fungerar som vanligt,
men har hälften av sina värden i Rörelse och Upptäcka, och noll i de övriga.
Spegelvarelsernas förmågor fungerar
också tvärtemot, det vill säga om de
kan spruta eld i verkligheten, så kan
spegelvarelsen spruta is. Sagoberättaren
bestämmer vad som är rimligt.
Ifall spegelmagikern som manat fram
spegelvarelsen blir medvetslös blir
spegelvarelsen stående stilla utan att
göra något.

Spegelseende
Genom spegelseende kan magikern genom sin spegel se ut genom en annan
spegel, och se vad som försiggår. Spegelmagikern kan dock inte höra något
från den andra sidan av spegeln. Ifall
spegelmagiken vet vilken spegel denne
vill se ut genom, slås bara en tärning.
Om spegelmagikern däremot bara vet
om platsen, men inte om det finns
någon spegel där, slås ett svårt slag (slå
två tärningar och välj den sämsta).

Spegelfängelse
Spegelmagikern kan fängsla andra
varelser i en spegel med denna förtrollning. Offret måste vara i närheten av
spegeln och se sig själv i den för att det
ska fungera. Väl fängslad kommer offret bara loss genom en spegelmagikers
försyn, eller genom att någon krossar
spegeln som offret är fängslat i. Den
som är fängslad i spegeln kan fortfarande meddela sig med den som står
framför spegeln med hjälp av tecken
och gester.

Splittra
Med denna förtrollning kan spegelmagikern splittra en spegel genom att
knäppa med fingrarna. Spegeln måste
vara inom synhåll för magikern. Detta
fungerar inte tillsammans med Spegelseende. Splittrade speglar kan inte
längre användas som portaler eller för
spegelseende.
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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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