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Årets saga från Nordsken i Skellefteå!
En saga till Sagospelet Äventyr:

Skrinets hemlighet
Daniel Lehto & Johan Karlsson

En saga för 2 eller fler1 spelare från 5-99 år

Sagospelet Äventyr

Om sagan
Sagospelet Äventyr deltar varje år på spelfestivalen Nordsken i Skelleftå. I år var
vi som vanligt där med en nyskriven saga enbart för Nordsken. Johan Karlsson
som bygger spelplanerna med byggklossar till eventet varje år, har som vanligt
varit med och skrivit sagan.
Det är en enkel och mysig saga om en förbannelse och om att alla skatter inte
består av guld och ädelstenar.
- Daniel, Umeå 170901
P.s. Här nedanför ser du några av de byggnader Johan byggde till sagan.
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Skrinets hemlighet
”Hemma i byn där ni bor är tiderna
svåra. Skörden har torkat bort,
bytesdjuren har gett sig av. Folk går
hungriga och förråden sinar. En dag
kommer det en karavan handelsresande till byn. Bland dem finns en
mycket gammal kvinna, med trasiga
kläder och ett tandlöst leende. Kvinnan visar er några enkla trolleritricks
med muggar och en kula som ni ska
hålla reda på. Hennes gamla ögon
är trötta, men samtidigt fulla av liv.
När hon visat er sina tricks, suckar
hon och lutar sig tillbaka mot en av
palmerna. Hon stryker bort en hårtest av det stripiga, gråsilvriga håret
som fallit i det fårade ansiktet.

- Där var den ja. Nå, nå. Var var
jag nu? Ja, just det. Han gav mig
kartan, och sa att det fanns en dyrbar skatt att hämta. Ja. Så var det.
Och skatten skulle innehålla något
av det allra dyraste i världen. Jag
letade, och letade, men jag kunde
inte hitta någon skatt, och till sist
gav jag upp att söka efter den. Men
jag har ändå inte kunnat sluta tänka
på vad det kunde vara för något i
skatten. Jag hade nästan glömt bort
det hela, när vi nu passerade ett stort
torn på vägen hit. Det var något
som kändes bekant. Och då mindes
jag den gamle mannens ord, de han
hade sagt då han lämnade kartan
till mig, att den första ledtråden till
skatten skulle vaktas av väktare som
såg åt alla håll, och att de skulle vara
gjorda av sten. Ja, jag har skrivit ned
precis vad han sa här på kartan. Ni
kan läsa själva sen. Men, när jag såg
tornet, och de små stenstatyerna
vid dess topp, så tänkte jag att det
passade in på mannens ord. Jag är
dock alldeles för gammal och trött
för att orka med en sådant företag
som att leta efter gamla skatter, och
vad skulle en gammal tant som jag
göra med denna rikedom? Nej, ni
ska få kartan av mig, om ni lovar att
försöka hitta skatten. Jag tror dessutom att ni kan behöva den, säger

- Jag minns när jag var i er ålder,
det var svåra tider då jag växte upp,
ungefär som nu. Och en dag, så
kom det en gammal man förbi. Han
gav mig en karta, den här, säger hon
och rotar i sin väska för att hitta
den.
- Men var kan jag ha lagt den,
undrar hon, och skiner sedan upp. –
Nu minns jag!
Hon lutar sig fram mot en av er och
drar till synes ut kartan ur er ärm.
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hon och ser ut över byn. – Nå, hur
blir det? Vill ni ha kartan eller inte?”

till sagoberättaren
En gång i tiden var riket bördigt och
grönt. Då löpte en stor flod genom
landskapet. Många av namnen på
området bär vittnesbörd om detta.
Det är nu 250 år sedan förbannelsen
slog till, regnen uteblev och skördarna
torkade bort. Det har ändå gått att leva
hjälpligt på markerna, ända till för ett
år sedan. Och nu är svälten nära.

Om spelfigurerna accepterar och tar
kartan, får de det ihoprullade pergamentet. Kartan är gammal och med
lite klotter på. När spelfigurerna tittar
på kartan, och sedan upp igen, är den
gamla kvinnan borta, som upplöst i
tomma intet.

De äldsta i byn berättar om sina förfäder, ”på farfarsfarfars tid grönskade
området och där var fullt med vatten”,
men inte många tror på dessa berättelser.

Kartan
Det grå är berg. Det sandfärgade öken.
Den mörkare sandfärgen är spelfigurernas by. Spelfigurerna förflyttar sig fyra
pluppar per dag.

Be spelfigurerna redogöra för vad de
tar med sig på resan. Påminn dem
om vikten av vatten. Om spelfigurerna önskar någon speciell utrustning
kan de köpa den från karavanen. Se

Specialregel: Om man är utan vatten
i öknen en hel dag, blir man uttorkad och alla tärningsslag blir en nivå
svårare.
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Sagospelet Äventyr för utrustningslista
och priser.

Solslätten: Ökenområde. Gammal
flodbädd egentligen. Det gör att man
ibland kan hitta märkliga fynd i sanden, som gamla skepp och liknande.

Den övre kartan är hemlig, endast för
sagoberättaren.

Sorgafall: Klippiga, grå berg, svårbestigna.

Grönska: Slätt där marken är så torr
att den spruckit på många ställen.
Inget växer här.

Sotberg: Sotberg är en gammal vulkan,
som inte haft utbrott på över 250 år.
Bebodd av minimoner.

Grönslätten: Här har byborna kunnat
odla sparsmakat, ända tills för ett år
sedan då skördarna började torka bort.

Sötvatten: Oas i öknen.

Kargklippan: Här finns Fruktans
djup. Svår och otillgänglig plats.

Torka: Ökenområde. Gammal flodbädd egentligen. Det gör att man
ibland kan hitta märkliga fynd i sanden, som gamla skepp och liknande.

Ruintornet: Gammalt ruintorn som
sägs vara hemsökt. Se beskrivning i
texten om tornet.

Vattna oas: En oas där karavaner
brukar stanna för att dricka och hämta
vatten.

Sandahöjd: Spelfigurernas by.
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Åkra ö: Ingen vet varför den heter
Åkra ö. En del menar att det är för
att den är som en klippig höjd över
öknens hav. Det sägs att det spökar där
uppe, så de flesta håller sig undan från
området. Här uppe ligger pyramiden.
1T10
1

2

3

4
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Ödeland: Ökenområde. Gammal
flodbädd egentligen. Det gör att man
ibland kan hitta märkliga fynd i sanden, som gamla skepp och liknande.

Händelse
En drake utmanar spelfigurerna på en gåtgissningstävling. Om spelfigurerna vägrar eller förlorar, försöker draken äta upp dem. Draken
kan dock mutas (den gillar guld, grillande äpplen och saker som
glittrar). För olika gåtor, se bilagan.
Tre fårbröder ber spelfigurerna om hjälp. De får inte gå över bron
som leder över den stora ån (dit de bor), för där vaktar ett fult och
elakt troll som hotar att äta upp dem. Vill spelfigurerna hjälpa dem
över, så de kan komma hem igen?
Spelfigurerna möter tre vandrare, där den ene är halt, den andre
blind och den tredje har trasiga kläder. Vandrarna är fattiga, och
har blivit bortkörda från staden. Om spelfigurerna kan ge dem en
slant eller något att äta, trots att de är fattiga själva, skulle det betyda
mycket för de trenne vandrarna. Ifall spelfigurerna ger dem en gåva,
kommer vandrarna att skina upp. I samma ögonblick blir vandrarna
förvandlade till en fé, som skänker spelfigurerna en magisk lampa,
som ger ljus även i det svåraste mörker.
Den sorgliga riddaren. Spelfigurerna möter en riddare och hans
väpnare. Riddaren är ute på ett heligt uppdrag, att besegra den onde
Panchos Dondel Amancha, riddaren har aldrig sett denne hemske
man, och är därför misstänksam mot alla han möter. Hans väpnare
försöker dock på få honom på andra tankar. Riddaren har dock fått
för sig att någon av spelfigurerna är den onde Panchos. Riddaren är
överdrivet hövisk och teatralisk och ger ett uppenbart galet intryck.
Ett rövarband. Sju rövare ligger i bakhåll och försöker röva spelfigurerna på deras ägodelar. (Rövarna: Rörelse 3, Liv: 2, Sabel (Skada 2).
Om två eller fler av dem blir besegrade, flyr de övriga. Om rövarna
lyckas besegra spelfigurerna, tar de spelfigurernas tillhörigheter och
ger sig av mot bergen där de har sitt tillhåll.
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Dödsriddarna. Fyra riddare som stupat i strid hemsöker platsen
spelfigurerna befinner sig på. Dödsriddarna kräver spelfigurerna
på deras vapen. Vill de inte ge sina vapen till dödsriddarna, svarar
dödsriddarna med att försöka få spelfigurerna att anfalla. Dödsriddarna kan nämligen inte slåss mot någon som inte först slagits mot
dem. (Dödsriddare: Rörelse 5, Liv 4, Svärd (Skada 2), Sköld (skydd
2), Rustning (skydd 4)).
En flock minimoner driver fram genom öknen och sätter fyr på allt
de kommer åt. De försöker jaga bort spelfigurerna. Se Monster.
Ett gammalt skeppsvrak mitt ute i öknen. Skeppets master är knäckta, och det är flera hål i skrovet. Skeppet är hemvist för en ökenspindel (samma egenskaper som jättespindel, se Monster). Ombord
på det gamla skeppet finns ett antal skatter: 1T10 guldmynt, 1T10
silvermynt, 2T10 kopparmynt, 1 kroksabel, 1 guldljusstake, 1T10
silversmycken. Jättespindeln vaktar dock skatterna och vill inte
släppa dem ifrån sig, för att de glittrar så fint.
En uttorkad drake behöver hjälp av spelfigurerna för att inte torka
bort i öknen. Om spelfigurerna hjälper draken med vatten, kan
draken flyga dem till en destination som spelfigurerna själva väljer,
inom kartan. Vart de än vill ta sig kan draken transportera dem på
bara någon timme.
Slå två slag.

Tornet
”Längre framför er kan ni se ett
grått stentorn resa sig över öknen
runtomkring. Tornet, som ligger
uppe på en liten kulle, har ett
ålderdomligt utseende. Tornet är
runt och har en liten väg upp till en
ekport.”
Ekporten är låst, men den kan dyrkas
upp eller slås in (båda Rörelseslag). Det
luktar illa inuti tornet, vilket beror på
orchernas matvanor. Orcherna som
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bor där gillar inte om någon bryter sig
in i deras hem. Ifall spelfigurerna inte
kan förklara på ett bra sätt varför de är
där, kommer orcherna att försvara sig
mot inkräktarna.

Uppifrån tornet kan man se en solstråle förstärkas genom en kristall mitt på
dagen. Strålen pekar mot en speciell
punkt på en karta. Denna plats finns
några dagsmarscher norrut.

Tornet bebos av 5 orchkrigare och en
orchhövding.

Pyramiden
Pyramiden ligger på Åkra ö. För att
ta sig upp på den klippformation
som reser sig över landskapet måste
spelfigurerna klättra (Rörelse). Det
krävs två slag för att komma upp. Den
första halvan är ganska lättklättrad, så
det räcker med ett normalt slag. Den
översta halvan är betydligt brantare och
svårare, så där krävs ett svårt slag. Spelfiguren ramlar inte ned på annat än
automatiskt misslyckande. Vid vanligt
misslyckat slag, kommer spelfiguren
bara inte vidare.

Orchkrigare
Rörelse
3
Kunskap 1
Trolldom 0
Upptäcka 3
Liv
2
Rustning 2
Specialförmåga: Utrustning: Svärd (skada 2), sköld
(skydd 2)

Orchhövding
Rörelse
6
Kunskap 3
Trolldom 0
Upptäcka 3
Liv
4
Rustning 2
Specialförmåga: Urstark (orchhövdingen gör dubbel skada i närstrid)
Utrustning: Klubba (skada 2),

En stor pyramid med en lång trappa
upp till toppen ligger ovanpå klippan.
Djupt nere i pyramidens hjärta finns
nyckeln till skrinet spelfigurerna ska
hämta.

I tornets översta rum finns en inskription på väggen:

Nyckeln är av guld och finns i en skattkammare bland en mängd andra, falska
skatter. Pyramiden bebos av stenstatyer, mumier och skelett. Pyramidens
inre är en magisk labyrint där rummen
flyttar sig hela tiden. När spelfigurerna
går in i ett rum, kan de inte helt säkert
återvända till samma rum som de kom
ifrån. Låt tärningen avgöra vilket rum

När dagen går mot sin sista tid,
då afton kommer att ta vid:
en sista blick från sol ska se
vart vägen leder att bege.
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spelfigurerna kommer in i varje gång
de går igenom en dörr:
1T10
1-3

4-5
6-7

8-9

10

Skatten i skattkammaren består av:
1T10 Guldmynt, 1T100 silvermynt,
1T100x10 kopparmynt, 1T10 diamanter, 1T10 förgyllda smycken,
1T10-5 magiska vapen.

Resultat
Korridor (1T10: 1-2
monster, 3 skatt, 4-10
inget)
Rum (1T10: 1-3 monster, 4 skatt, 5-10 inget)
Korridor, t-korsning
(1T10: 1-2 monster, 3
skatt, 4-10 inget)
Korridor, korsning
(1T10: 1-2 monster, 3
skatt, 4-10 inget)
Skattkammaren (Slå 1T10
två gånger: 1-3: skelett,
4-6 mumie, 7-9 stenmonster, 10 minidrake)

Skelett
Rörelse
4
Kunskap 1
Trolldom 0
Upptäcka 4
Liv
2
Rustning 1
Specialförmåga: Benknotor (vid
anfall mot skelett får anfallaren slå
svåra slag med skjut- eller stickvapen. Krossvapen och huggvapen ger
dubbel skada mot skelett)
Utrustning: Svärd (skada 2), sköld
(skydd 2)

Mumie

För att bestämma antalet monster. Slå
1T10 och dela med två.

Rörelse
5
Kunskap
Trolldom 0
Upptäcka
Liv
4
Rustning
Specialförmåga: Utrustning: -

I pyramidens hjärta, dess innersta rum,
finns också en ledtråd till nästa plats
spelfigurerna ska bege sig till: Fruktans
djup. Ledtråden finns att läsa som en
inskription på väggen.

1
3
1

Stenstaty
Rörelse
3/6 Kunskap 1
Trolldom 0
Upptäcka 2
Liv
4
Rustning 4
Specialförmåga: Långsam men
stark (Det lägre värdet för Rörelse är
vid förflyttningar och smidighetsbaserade rörelser, det högre värdet för
attacker och motståndsslag)
Utrustning: Nävar (skada 2)

”Där gråspetsar stiger ur marken,
Där vintern ligger året om
Där stup och klippor karga står
Leder bron till resans mål.”
Ledtråden pekar spelfigurerna mot
bergen, närmare bestämt en plats som
heter Kargklippan.
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Fruktans djup
En smal stenbro utan kanter uppe i
bergen. De måste bevisa sitt mod genom att korsa bron och möta Fruktans
väktare som finns där uppe. Fruktans
väktare är olika för alla; det är en
förvriden, skugglik kopia av dem själva
som var och en själv måste besegra.
På andra sidan Fruktans djup finns
ingången till Grottan där skatten finns.
”Framför er ser ni en djup förkastning vars botten drunknar i mörker.
Över stupet leder en smal bro, utan
kanter på sidorna. Det vilar en otäck
stämning i luften, och över bron
tycks ett formlöst, hotfullt mörker
sväva.”
Om spelfigurerna går ut på bron, kan
du läsa följande:
”Ni tar några försiktiga steg ut på
den smala bron. Avgrunden öppnar
sig vid era båda sidor. Det bottenlösa hålet ger en svindel, och ni kan
känna hur det suger till i magen.
Och plötsligt är det som om någon
viskar till er. En röst hörs i vinden,
som verkar mana er att vända om.”

blir spelfiguren stående, som fastfrusen. I annat fall kan denne fortsätta.
”När ni tagit ytterligare något steg,
ser ni hur kroppar sakta tonar fram
i luften framför er. Kropparna
tycks som skuggor, men ni ser hur
konturerna långsamt växer fram tills
ni inser att skuggorna är kopior av
er själva. När skuggorna vuxit klart,
kliver de närmre er och går utan
förvarning till attack.”
Skuggorna slåss mot spelfigurerna med
den egenskap som spelfigurerna har
högst i, undantaget Rörelse. Spelfigurerna använder samma egenskap när
de försvarar sig. All skada spelfigurerna
tillfogar skuggorna genom attacker
med Rörelse, tar de också själva. Med
andra ord skadar de sig själva varje
gång de skadar en skugga. Ett magiskt
ljus kan mana bort skuggorna, eller
också kan de besegra skuggan genom
att anfalla med samma egenskap som
skuggan (denna form av attack fungerar enbart mot dessa skuggor).

Fruktans väktare
Rörelse
*
Kunskap *
Trolldom *
Upptäcka *
Liv
*
Rustning *
Specialförmåga: * Spegling:
Fruktans väktare tar formen av den
person som står på bron. Alla som
ska passera måste besegra sin egen
fruktans väktare. Speglingen har alla

För att fortsätta och inte bli paralyserade av skräck, måste de göra varsitt
Trolldomsslag. Sagoberättaren gör
detsamma, och använder respektive
spelfigurs värde i Trolldom. Om Sagoberättaren lyckas bättre än spelfiguren,
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egenskaper, värden, specialförmågor,
liv, rustning och utrustning som den
som blir speglad. När en person besegrat sin fruktans väktare försvinner
speglingen bort i tomma intet.
Utrustning: *

Grottan: i grottans djup finns det
omtalade skrinet. Det finns dock en
mängd faror och hinder längs med vägen. Tunnlar med stenstatyer, fallgropar och stenras.
Skrinet förvaras i ett förseglat skrin
längst in i grottan.

Om spelfigurerna besegrar skuggorna, kan de träda över till andra sidan
bron. I annat fall tycks bron aldrig ta
slut. På brons andra sida finns en låst
port. Porten kan antingen slås in (svårt
Rörelseslag) eller dyrkas upp (svår
Rörelseslag).

Skatten
”När ni öppnar skrinet, hörs genast
en lågmäld, finstämd melodi fylla
luften. Ni fylls av mod och styrka,
och känner hur alla sorger och bedrövelser rinner av er. Luften känns
friskare att andas och ett egendomligt ljussken fyller luften.”

Innanför dörren
Gå den rätta vägen: på de röda stenarna, annars skjuts pilar ut från väggar
och tak. Pilarna ger ett i skada.

Grottan
”Efter avgrundens lyster
Blomma ädla stenars sista vila
Beskåda den sanna vägen innan
du går
Ty målet nås via väktarens ögon”

Skrinet är magiskt och var gång man
öppnar det hörs en melodi med magiska krafter; melodin läker sjuka, skänker
marken grönska, ger ledsna tröst och
fyller de modstulna med hopp.
”Resan hem går utan förvecklingar.
Överallt där ni vandrar fram skjuter
små spirande gröna växter upp ur
ökensanden.
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Spelfigurer
Lea/Leon

Darla/Daron

Rörelse
6
Kunskap 2
Trolldom 2
Upptäcka 6
Liv
4
Rustning 2
Syssla: Fåraherde
Specialförmåga: Djurvän (djur
anfaller inte spelfiguren oprovocerat)
Utrustning: Vattenskinn, vandringsstav (skada 1), flöjt, axelväska,
Familj: Mamma Jora, pappa
Lamholt, syskonen Kim och Darla/
Daron.

Kim/Kim

Rörelse
5
Kunskap 5
Trolldom 1
Upptäcka 5
Liv
4
Rustning 1
Syssla: Riddarlärling
Specialförmåga: Fäktas (får slå lätta
slag för att fäktas)
Utrustning: Kortsvärd (skada 1),
Familj: Mamma Jora, pappa Lamholt, syskonen Kim och Lea/Leon.

Lucia/Lucius

Rörelse
3
Kunskap 5
Trolldom 4
Upptäcka 4
Liv
4
Rustning 0
Syssla: Magikerlärling
Specialförmåga: Klurig (får slå lätta
slag för att försöka lösa gåtor och för
att luras)
Utrustning: Formelsamling (Läka,
Laga)
Familj: Mamma Jora, pappa Lamholt, syskonen Darla/Daron och
Lea/Leon.

Rörelse
4
Kunskap 4
Trolldom 2
Upptäcka 6
Liv
4
Rustning 1
Syssla: Lärling hos jägmästaren
Specialförmåga: Prickskytt (får slå
lätta slag för att skjuta pilbåge)
Utrustning: Pilbåge, pilar, rep,
ryggsäck.
Familj: Mamma Ylva, syskonet
Arina/Aron.
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Arina/Aron
Rörelse
5
Kunskap 3
Trolldom 1
Upptäcka 7
Liv
4
Rustning 0
Syssla: Skräddarlärling
Specialförmåga: Flinka fingrar (får
slå lätta slag vid pillergöra, när man
använder fingrarna till smått arbete,
som sömnad med nål och tråd, att
dyrka ett lås, osv)
Utrustning: Nålar och tråd, axelväska,
Familj: Mamma Ylva, syskonet
Lucia/Lucius.

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!
Konstruktion: Daniel Lehto och Johan Karlsson
Illustrationer: Richard Svensson
Kartor och layout: Daniel Lehto
http://sagospeletaventyr.se
www.facebook.com/sagospelet
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