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De sju artefakterna del 4:

De tusen speglarnas sjö
Björn Flintberg & Richard Svensson

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

Sagospelet Äventyr

De sju artefakterna del 3:

De tusen speglarnas sjö
Den här sagan är del fyra av tolv i en
serie av gratis sagor producerade för
Sagospelet Äventyr. Varje del kan spelas
fristående men berättelsen hänger ihop
och den kan också spelas som en kampanj för den som vill.

efter era namn och när ni berättar,
så lämnar han över ett brev signerat
av drottning Paunella som ber er att
genast komma till tronsalen.
Diana som sköter värdshuset Spiran,
ger budbärarpojken lite fruktjuice
innan han rusar vidare med sin lilla
ränsel fylld med meddelanden och
bud.

Inledning
Det har gått en månad sedan kampen för att rädda spegelmagikerna
ägde rum. Ni har fått möjlighet att
läka era skador och fylla på förråden. Men drottning Paunella har
bett er stanna i Drottningborg, så
att ni finns nära till hands. Hon är
säker på att Sirana inte kommer att
ge upp utan söka nya allierade för
att genomföra sin onda plan. (Om
hjältarna inte spelat någon av de
andra delarna kan inledningen i den
här sagan göras om, så att de helt
enkelt råkar vara på värdshuset av
andra anledningar).

Recept: Spirans Fruktjuice
1 del mogen mango
2 delar urkärnat och skalat äpple
3 delar urkärnad vattenmelon
en skvätt citronjuice
Skala och pressa varje frukt för sig.
Delarna syftar på mängden fruktkött jämfört med äpple. Ordna med
andra ord dubbelt så mycket äpplefruktkött och tre gånger så mycket
vattenmelon. Pressa ut juicen eller
använd en fruktpress eller mixer för
att göra mer av en smoothie. Skvätt
i lite grann citronjuice och kyl ner,
servera gärna med is och sugrör. På
Spiran skär de ofta skalet på en bit
vattenmelon och lägger som ett lock
över muggen och gör hål i det för
sugröret.

En av slottets budbärare dyker upp
en tidig morgon, någon timme efter
frukosten när ni precis samlat er för
att ge er ut på stadens gator. Han
kan inte vara mer än tolv år gammal
och ser mycket trött ut, som om han
varit uppe hela natten. Han frågar
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Ni tar er upp till slottet och med
brevet i handen visas snabbt in. I
tronsalen väntar drottning Paunella som ser ovanligt trött ut. Runt
henne i tronsalen är det fullt med
speglar som vaktas av misstänksamma vakter. Bland dem vandrar flera
av drottningens krönikörer med
långa pergamentrullar där de skriver
upp anteckningar om speglarna. Det
finns nästan inga platser att sitta på
men några pallar har ställts fram
runt tronen och där får ni slå er ner.
Paunella slår sig ner på tronen och
gnuggar ansiktet i händerna som för
att få ny energi. Håret är oborstat
och klänningen skrynklig.

förklarat. Jag har inte sovit på ett par
dagar. Sedan allt med Sirana hände
litar jag inte längre på speglarna. Sirana är spegelmagiker men ond och
helt utan skrupler. Hon kan göra
vad som helst för att ta över Alea
Masona, vår vackra ö. Vem vet vad
hon försöker med nästa gång?
Därför skickade jag bud till alla
delar av riket så snart ni kom tillbaka. Alla speglar som är stora nog
för någon att krypa ut ur har jag
förbjudit. Jag har skickat soldater till
var by och landsända för att samla
in, eller förstöra alla speglar som är
stora nog att användas av magiker.
Den som vill ta emot ersättning mot
att spegeln förstörs får det, annars
samlar vi in speglarna om man vill
ha tillbaks sin spegel när vi befriat
oss från Siranas hot.

Förlåt att det är så stökigt här, jag
har över hundrafemtio speglar här
inne som mina lärda ska skriva ner
i sina kataloger innan vi skeppar
iväg dem. Men förlåt, jag har inte
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Spådomsmagikerna säger mig att
det är genom speglar hon kommer
göra nästa försök och jag tänker inte
ha en bakdörr i varje del av landet
för Sirana att utnyttja. Hon kan ju
skicka in spioner var som helst på
hela ön.

om du vill ha en längre saga. Du kan
självklart även göra flera förlorade speglar om du vill. Varje saknad spegel är ett
litet miniäventyr som du kan välja att
brodera ut så mycket du vill.
Varje liten miniberättelse beskrivs med
en kort bakgrund och ett dilemma som
spelfigurerna måste lösa. Du kan välja
att bygga ut det mer om du vill. Drottning Paunella kan naturligtvis kort
berätta om de olika speglarna, men
kom ihåg att du inte måste använda
alla utan kan välja hur många du vill.

Alla speglar som vi samlat in, som
folk vill ha tillbaka en dag eller
som är viktiga konstverk, ska sedan
gömmas i en sjö i Västanskog. En
dag är kanske hotet borta och då vill
vi kunna ge tillbaka folk speglarna.
Men vi saknar några. Jag vill att ni
hjälper mig att få tag i dem!

Slumptabell
Mellan det att spelfigurerna reser
mellan de olika spegeldestinationerna
kan du, om du vill, använda följande
slumptabell för att hitta på små äventyr. Slå 1T10.

Obs! Här kan Sagoberättaren välja hur
många av de olika spegeluppdragen du
vill spela, och du kan även spela allihop

1T10 Resultat
1 Spelfigurerna vaknar under natten av att någon försöker stjäla spegeln
de just hämtat och ska föra till Drottningborg. Det är sju skogshuggardvärgar som lovat en fåfäng prins som bor hos dem något fint.
2 En karavan drar förbi, och passar på att försöka sälja saker till spelfigurerna. Bland sakerna de har att sälja finns flera stora speglar. Men
speglarna är inte billiga ...
3 Några älvor vill ha spelfigurernas hjälp att ta tillbaka deras skatt som
några grottroll stulit av dem. Skatten består av silver, guld, magiskt
älvstoft och en stor spegel.
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4 Spelfigurerna får höra om en stor drakspegel uppe i bergen. Spegeln är
så stor att en drake kan spegla sig i helfigur. Spegeln är för stor för att
flyttas och tillverkad av polerad metall så den kan inte krossas lätt. Hur
ska spelfigurerna lösa problemet?
5 Vid stranden ser spelfigurerna ett kantrat fartyg. Det ligger med rejäl
slagsida i vattnet. På stranden sitter också en nedstämd kapten, vars besättning gett sig av efter olyckan. Nu är kaptenen själv med ett kantrat
fartyg med en last speglar som skulle till Drottningborg.
6 En grupp dvärgar från Bordur träffar spelfigurerna. Dvärgarna kommer
med bud till Paunella om att deras kung inte vill gå med på att montera
ned den stora spegeln som hälsar gryningssolens strålar på en bergstopp.
Budbärarna inser dock problemet med situationen, och kan tänka sig
att hjälpa spelfigurerna om de vill åtgärda denna spegel.
7 Spelfigurerna möter tre speglar besatta av besättare (det innebär i praktiken levande, talande speglar). Dessa är på flykt undan människorna som
vill ta dem tillfånga. De har inga som helst planer på att bli infångade
och undanstoppade någonstans!
8 En himmelsalv från Molnrike anländer, och vill ha spelfigurernas hjälp
att transportera en stor samling speglar från det flygande riket.
9 Inga komplikationer.
10 Slå två gånger.

Varje uppdrag beskrivs enligt samma modell: Hur drottning Paunella
beskriver dilemmat, följt av en kort
beskrivning av problemet och tänkbara
lösningar. Om du vill kan du bygga ut
varje liten scen till en minisaga med lite
fler spännande möten.

Spegeluppdragen
Välj hur många spegeluppdrag du vill
att spelfigurerna ska klara av. Det enda
som är ett måste är det sista, med den
magiska spegeln, eftersom den förekommer i en scen längre fram i sagan.
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Bondens silverspegel
Paunellas berättelse: Jag
känner faktiskt bonden Beros, jag
stannade till på hans gård för några
år sedan. Jag minns att han visade
mig en fin silverspegel så när listorna
kom tillbaka och hans gård inte stod
med på listan över insamlade speglar
blev jag nyfiken. Men först ljög
han om att han inte hade spegeln
för mina budbärare, sedan vägrade
han lämna den till soldaterna. Jag
vill inte på något sätt vara elak mot
honom, men han kan inte vägra – vi
måste hämta spegeln – annars kan
ju Sirana komma in i vårt land rakt
genom spegeln. Det är för hans egen
säkerhet lika mycket som för vår och
rikets.
En av speglarna som saknas finns hos
bonden Beros, som bor några dagar
norr om Drottningborg på sin gård.
Han har silverspegeln i ladan och har
köpt den på en marknad för flera år
sedan. Den är lika hög som en människa och står lutad på två extraben och
botten av spegeln. Beros har spenderat
många lediga timmar för att putsa upp
den vackra silverkantade spegeln så den
glänser. Den får inte plats i själva huset
så han har den i ladan, gömd bakom
några höbalar så att ingen ska stjäla
den.

Beros dotter Liliana ska snart gifta sig
och Beros är ingen rik man. Han har
inga gömmor med skatter eller annat,
men vill gärna ge sin dotter något fint
när hon ska gifta sig och flytta långt
bort till Överstad där hennes blivande
make bygger skepp. Spegeln ska bli
Beros gåva till henne när han måste
skiljas från sin dotter, som han älskar
väldigt mycket.
Därför har Beros vägrat lämna spegeln
till Paunellas soldater, och han är inte
så sugen på att lämna den till spelfigurerna heller. Dilemmat de måste lösa
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är att övertala Beros att lämna spegeln.
Kanske kan de ordna något annat fint
och vackert som han kan ge sin dotter
i gåva?

vet, kanske hans två hundar vaknar.
Dessutom får de leva med att de stulit
från en hederlig person och det kan ju
ge mycket dåligt samvete. Får drottning Paunella veta det kommer hon
tvinga dem att lämna tillbaka spegeln
och så får de stå vid skampålen och
skämmas på torget i Drottningborg för
att de tjuvat i drottningens namn.

Är de mindre nogräknade kan de
säkert stjäla spegeln. Beros är en god
människa och misstänker dem inte för
det, så han håller inte vakt, men vem

Den spruckna spegeln
Paunellas berättelse: Marilda är väldigt stolt och envis. Det
förvånar mig inte att hon inte vill
lämna ifrån sig spegeln. Hon har
dessutom tränat alla soldater i mitt
livgarde och är en av Masonas bästa
svärdsmästare även om hon numera
bara har ett ben. Jag tror inte det
lönar sig att skicka fler soldater, så
jag hoppas ni ska kunna lösa det här
på något smart sätt.
En annan spegel finns hos den enbenta
riddaren Marilda. Hon var en gång en
mycket skicklig svärdsmästare och är
fortfarande mycket skicklig, men inte
lika snabb, då hon förlorade benet till
en demonkista för tio år sedan. Nu
närmar hon sig 40-årsstrecket och lär
ut svärdsfäktning på en gård Drottningborg. Marildas väpnare Servizzia
är kvick och rapp och hjälper till med
allt praktiskt och är Marildas extraben.
Marildas svärdsskola är fortfarande
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mycket välkänd och det kommer hjältar från hela världen för att träna i den.

”Ta den ifrån mig då,
försök bara!”

Marilda behåller spegeln i sin kammare. Den påminner henne om striden
med demonkistan. Det är en halvspegel, så den är inte så stor men den är
väldigt utsirad och har ädelstenar runt
sig. Det är en mycket värdefull spegel,
säkert värd fyra eller fem guldkronor,
men glaset har spruckit och visar därför inte en bra bild.

Hon har ett hett temperament och
både hon och Servizzia är skickliga
svärdsmästare. Däremot är hon lojal
mot drottningen och kan tänka sig att
göra sig av med spegeln för Masonas
säkerhets skull.

Marilda, enbent svärdsmästare		
Rörelse
8/2* Kunskap 3
Trolldom 1
Upptäcka 7
Liv
4
Rustning 1
*Marilda har 8 i Rörelse när hon
slåss, men bara 2 när hon ska förflytta sig.

Marilda behåller spegeln för att påminna sig om att inte ens hon är ofelbar
och perfekt. Hon har det som ett sätt
att alltid komma ihåg att man måste
träna och fortsätta träna, även om man
tror att man är duktig, för annars kan
man råka illa ut för att man blir övermodig. Hon behåller den av princip,
och hon är en extremt envis person.

Servizzia, svärdsmästarelev
Rörelse
6
Trolldom 1
Liv
3

Kunskap
Upptäcka
Rustning

2
4
1

Spegelväggen
Paunellas berättelse: Jag
hade faktiskt inte tänkt på att Landfyren faktiskt är en spegel. Det är en
polerad silverskiva som sitter utanför
Sarastad. Jag har skickat brev till
borgmästaren Sara Silverstark så hon
vet om att ni kommer. Det är nog
bäst om ni pratar med henne först.

En annan spegel är den som sitter på
klipporna norr om Sarastad. Den kallas
för Landfyren och är egentligen en
avlång polerad silverskiva, som man
vid soliga dagar kan se på långt håll.
Den är riktad mot öster så när solen
går upp exploderar den i gryningsljus
och går man nära nog kan man se sin
spegelbild. Den är en av Alea Masonas vackraste konstverk, men det är
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en spegel. Silverspegeln sitter femton
meter upp på en slät klippvägg och är
hamrad in i berget med 48 järnspikar
av riktigt grov kvalité. Den är sexton
meter lång, åtta meter hög och 4 millimeter tjock och lite välvd så att man
ser tjockare ut i den om man kommer
tillräckligt nära. Den är vinklad lite
neråt så det går faktiskt att se sig själv i
den om man kommer in mot Sarastad
norrifrån.

ta ner spegeln för att skydda riket. Problemet är bara att den väger ungefär
5 ton. Hon har ingen bra lösning på
problemet.
Låt spelarna diskutera hur de ska få ner
spegeln. Det enda sättet är faktiskt om
de har någon magi som kan göra att de
tar med den, men det går naturligtvis
också att måla den svart, förstöra den
eller på annat sätt göra den obrukbar.
Om de kan göra den liten kan de få
med sig den såklart.

Borgmästaren Sara Silverstark förstår
dilemmat och har lovat att man kan få

Fyrtornet Krakenhög
Paunellas berättelse: Mina
magiker vill väldigt gärna att vi tar
speglarna i fyrtornet i Krakenhög
också. Det ligger långt ute till havs,
så jag förstår inte riktigt varför det
skulle vara så värst nödvändigt om
jag ska vara ärlig. Kommer ni på någon lösning som inte förstör speglarna men som kan låta dem sitta kvar
är det bra – annars får ni nog se om
ni inte kan ta med dem.

Där skickar en kraftfull magisk kristall
ljus in i en komplicerad spegel visar
skeppen längs norra handelsrutten
vägen.
Reven in mot norra delen av Alea
Masona är farliga och kommer man för
långt åt väster hamnar man i Krakenvirvlarna, där jättelika bläckfiskar drar
ner till och med de största skepp i
djupet och eventuella överlevande blir
fångar hos Krakenfolket som lever vid
reven.

Norr om Överstad, fyra sjömil ut, ligger fyren Krakenhög. En stor fyr i vit
kalksten med en enorm bas och med
utsirade bläckfiskmönster i relief längs
hela basen, som om en stor jättebläckfisk, en kraken, försökte klättra upp
mot tornet nästan femton meter upp.

Fyrtornets spegel är den mest komplexa i riket. De flesta andra fyrar är
inte magiska och består av eldar som
brinner och skärmas av på olika sätt,
ibland med alkemiska pulver för att
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skicka ut olika färger. Krakenhög är
en magisk fyr däremot, och mycket,
mycket gammal. Det finns de som
säger att den är släkt med fyrarna i
Andante i väster, där världen börjar.
Varför den byggts och hur vet ingen.
Det finns en fyrmästare vid namn Oleria, som är mycket klok och kan guida
spelfigurerna om de vill ut. Hon är en
åldrig gumma, mörk i hyn och med
rynkor i hela ansiktet. På något sätt ser
hon harmonisk ut och vet redan vad
spelfigurerna vill. Hon bjuder in dem i
sitt enkla hem, som nästan ser inklämt
ut mellan de stora lagerhusen i hamnen nära varvet i Överstad.
- Kom in, kom in. Ni är här för fyrspegeln antar jag?
Oleria berättar att hon varit fyrvaktare i många år, sedan hon slutade
resa runt. Hon vet att speglarna går
att plocka loss, men man måste först
stänga av kristallen. Hon vet till och
med en sjökapten som kan ta spelarna
ut till fyren. Men hon varnar också
spelfigurerna.

- Om ni tar speglarna kommer många
människor inte kunna segla till vår ö
längre. Skepp kan sjunka och gå under.
Är ni säkra på att ni vill riskera det?
Det här är ett dilemma. Speglarna är
i någon form av kristall eller glas och
visserligen tunga, över femtio kilo
styck (totalt är det sex stycken) så de
behöver fraktas försiktigt. Man kan
såklart resonera att det knappast går att
göra så stor skada om det skulle komma monster ute i ett fyrtorn mitt ute
till havs. Spelfigurerna måste avgöra
om det är värt besväret. Det är inga
monster eller fiender ute vid fyren,
men det krävs både kloka tankar och
slag för Upptäcka för att hitta hur man
lossar speglarna och Kunskap för att få
ner dem säkert.
Men om spelarna tar bort speglarna så
kommer det redan efter några dagar
vara skepp som går i kvav. Kanske blir
din nästa saga ett uppdrag att rädda
flera skeppsbrutna besättningar som är
fångar hos Krakenfolket.
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Den stulna spegeln
Paunellas berättelse: Madela
är en väldigt modig kvinna men
hon har ibland svårt att förstå att
allt inte handlar om pengar. Jag
erbjöd henne samma belopp som
alla andra, men hon ville såklart ha
mer. Nu har hon lämnat Drottningborg trots att jag bad henne stanna.
Kan ni hinna ifatt henne på vägen så
vore det bra om ni lyckades övertala
henne att lämna spegeln.
Spelfigurerna har fått tips om att
handelskvinnan Madela är någonstans
på vägen mellan Överstad och Drottningborg. De hittar henne mycket
riktigt förtvivlad och arg. Hennes vagn
har tappat ett hjul och på marken
ligger det fullt med säckar med säd och
andra varor.
Madela var på väg till Överstad med
varor från Drottningborg, framförallt
finsnickeri och lyxartiklar som kommit till hamnen från de andra öarna i
Övärlden. Hon hade tänkt sälja med
stor vinst däruppe i norr, men överfölls
av en grupp vättar som inte bara hade
sönder ett av hennes hjul på vagnen
utan stal både den fina spegeln och
flera kistor med vackra varor till ett
världe av många guldkronor. Hon vill
ha tillbaka sin spegel. ”Om drottning-

en vill ha den får hon köpa den av mig,
50 silverstycken ska jag ha!”.
Om spelfigurerna går med på att hjälpa
henne att få tillbaka även de andra
föremålen så kommer hon kunna
övertalas (med ett lyckat Kunskapsslag)
att ge dem spegeln utan kostnad som
belöning.
Om spelarna börjar spåra efter vättarna
(kräver Upptäcka-slag), kommer de att
kunna följa spåren in bland några (1)
kullar med mycket högt gräs och en
del (2) skogsdungar. Små nertrampade
stigar leder kors och tvärs och det är
lite fuktigt i luften. Flera stora flockar
av vildharar tittar nyfiket på spelarna.
En serie av små (3) grottor i sidan på
en kulle är nästet för vättarna och hit
kan spelarna antingen smyga in för
att stjäla bara spegeln – eller besegra
vättarna på ett eller annat sätt. Utanför grottingångarna finns en del (4)
stenskrovel som delvis döljer grottorna
utifrån. Vättarna sover i grottorna på
dagarna, men på nätterna smyger de ut
för att plundra. De lämnar alltid den
yngsta vätten att vakta grottan och om
spelarna vill kan de nog smyga förbi
(men då kan de inte bära med sig så
mycket skatter)
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[Smyga förbi vakten: Använd ett stort
rum eller var utomhus om vädret
tillåter. Du som sagoberättare får vara
vakten och vända ryggen till spelarna
som får representera sina spelfigurer.
Hitta en dörröppning eller en utomhusplats som kan representera ingången till grottan, så får spelarna smyga
förbi dig. Ha en startlinje där de börjar
så får de smyga (inte springa!) för att
komma närmre. När du vänder dig
om mot dem får de stå helt stilla eller

krypa ihop så de inte syns så bra. Om
du pekar ut någon får de börja om från
startpositionen. Gör övningen lagom
svår tills de kommit in.
Om spelarna besegrar vättarna, som är
sex stycken till antalet, kan de plocka
på sig skatter värda 10t10 silverstycken, samt hela Madelas last och den
vackra spegeln med snidade dekorationer av olika fåglar som sjunger.
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Den magiska spegeln
Det här är den enda spegeln som måste
finnas med i sagan för att kunna spela
vidare, då den förekommer senare i
sagan. Även om du hoppar över alla
andra delar behöver den här finnas
med för att berättelsen ska gå vidare.
Paunella berättar: Det här
är en spegel som är ganska gammal,
men ändå har ägaren inte velat lämna ifrån sig den. Det är en gammal
man som bor ensligt, i en stuga bara
precis utanför Drottningborg. Jag
har skickat mina budbärare först
och de blev avvisade. Då skickade
jag några vakter men de har inte
kommit tillbaks. Kan ni ta er dit
och hämta spegeln? Mannen heter
Jong Gråskägg och jag kan inte hitta
något om en Jong Gråskägg. Det
finns en legend om en gammal pirat
som hette Gråskägg för länge sedan,
men det var över hundra år sedan så
det kan inte vara samme man.
Spelarna har knappt två timmar ut till
stugan. På vägen möter de en del bönder och en tiggare som ber dem stanna
och tala med honom. Han sitter i grå
trasor med huvan uppdragen så man
inte ser hans anletsdrag och håller fram
en kopp där folk lagt mynt. Han undrar vart spelfigurerna är på väg och är
väldigt nyfiken och berömmer dem för

deras mod om de förklarar vad de ska
göra. Han undrar vad de ska göra med
alla speglarna som de samlar in om han
får veta något om detta. Om han får
information om att de ska sänkas i en
skog sedan så kommer han också fråga
mer. Om spelfigurerna konfronterar
honom kommer han be om ursäkt och
säga att han bara är en nyfiken gammal
man som inte har så många glädjeämnen längre och därför är frågvis.
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Mannen är Jong Gråskägg som rest
med sin Portalbesvärjelse för att möta
spelarna och ta reda på mer. Om
spelfigurerna fattar misstankar kan de
anfalla honom där – resultatet blir lite
som striden i stugan, att han försöker
fly. Om spelfigurerna fortsätter utan
en aning kommer han förbereda sig
genom att återvända till sitt hem.
Gråskäggs hus (1) ligger på en hög
kulle (2) med utsikt över havet med ett
stup som går rakt ner i vattnet bland
taggiga klippor på baksidan (3). Här
betar får från närliggande bondgårdar fritt, och stugan har nog varit en
gammal fårvaktarstuga en gång i tiden.
Den ser nergången ut och är timrad i
trä, men på håll kan man inte se mycket eftersom solen gör att man måste
kisa lite när man tittar upp på kullen.

Jong Gråskägg är faktiskt den där
piraten som levde för 100 år sedan.
Gråskägg drog sig tillbaka efter att ha
plundrat en av älvornas byar på en ö
långt i sydväst. Att anfalla älvor, det är
något av det ondaste man kan göra.
Han blev mycket rik och fick med sig
massor av guld som fortfarande ligger
nergrävt på en hemlig plats i Övärlden.
Dessutom fick han med sig en säck
med Ljushavssand, ur Ljushavet allra
längst i väster.
Med Ljushavssand kan man resa fram
och tillbaka i tiden. Jong började
studera magi och har vid tio tillfällen
använt pulvret för att göra sig tio år
yngre, så att han inte åldras utan har
gott om tid att lära sig mer magi. Han
har också använt sanden för att göra en
spegel (glas skapas av sand) som kan
visa olika platser i tid och rum.
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När spelfigurerna träffar honom vet
han redan att spelfigurerna kommer att
komma för att ta hans spegel. Han vet
också, med hjälp av sina förtrollningar,
att de kommer att hamna i Västanskog
och han har en plan.

är mycket lång och kraftfull. Han har
vilda, mörka ögon och spetsiga drag.
Rörelse 3 Upptäcka 5
Kunskap 5 Trolldom 7
Liv 5
Rustning 0
Förtrollningar: Portal, Läsa tankar,
Glömska, Luftelementar
Speciell förtrollning: Spådom

Jong kommer låta dem komma nära
nog, sedan skicka en luftelementar på
spelfigurerna för att slänga
ut dem över stupet en efter
en medan han själv väntar
för att se hur det går. Om
spelfigurerna lyckas besegra
elementaren kommer Jong
att använda Portal för att
fly till en hemlig plats ett par
mil bort, en liten kobbe
ute i havet där han förtöjt
en båt med proviant. Han
har förberett sig väl och får
slå två tärningar och välja
den bästa när han försöker
kasta Portalen, men han
kommer att glömma kvar sin
magiska spegel.

Jong Gråskägg
Gråskägg är en bitter och arg gammal
man i en ung mans kropp. Han tycker
att han inte fått tillräckligt av världen
och vill alltid ha mer. Han försöker
alltid hitta lösningar som är bra för
honom. Han är lång och bär alltid en
lång rock med många fickor i. Han
har ett enormt buskigt, grått skägg och

Spådom
Magin fungerar som så att man spår i
något. Det är vanligt med teblad, händer, kort eller till och med trästickor,
allt beroende på tradition. Spegelmagiker kan enbart välja att spå i speglar
eller reflektioner, medan icke-spegel-
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magiker inte kan använda dem på
detta sätt.
Själva magin fungerar som så att den
som kastar förtrollningen ställer en
fråga som måste handla om något som
händer just nu, eller om något som
kanske kan komma att hända. Exempel på frågor kan vara ”var kommer jag
hitta tjuven om jag ger mig ut ikväll?”
eller ”berätta var Paunella, drottning av
Alea Masona, befinner sig.”
Det som är speciellt är att det är
Sagoberättaren som i hemlighet slår
tärningen och spelaren får inte veta om
spelfiguren har lyckats. Sagoberättaren
berättar någon form av information,
som helst inte ska vara för specifik utan
gärna lite kryptisk och mystisk.
Spelaren måste själv avgöra om det
låter sannolikt. Sagoberättaren ger korrekt information om slaget lyckas och
ju längre spelaren var från att lyckas,
desto mer ’felaktig’ information ger
Sagoberättaren.

Gråskäggs hus
Om spelarna besegrar luftelementaren
som anfaller dem när de börjar närma
sig huset (skicka på dem fler luftelementarer vid behov för att ge lagom
stor utmaning), så kan de komma ända
fram mot dörren.

Det luktar när man tänt ljus, skarpt i
luften (använd gärna rökdoften från ett
par tändstickor för att illustrera) och
genom fönstret kan spelfigurerna se ett
grönaktigt sken som är på väg att dämpas. Det är portalen som är på väg att
slockna. Det är meningen att Gråskägg
ska komma undan men däremot finns
det en massa spännande saker i hans
hus.
Det står en kista vid väggen, som är
en demonkista. Det är samma kista
som en gång bet benet av Marilda
svärdsmästare och i den finns en massa
spännande magiska föremål. Låt gärna
någon av spelarna hitta formler för
två nya förtrollingar och en påse med
1T10 guldkronor, 10T10 silverstycken
och en packe med skattkartor – som
kan vara sanna eller falska, men är insamlade från Gråskäggs tid som pirat.
Längs väggen står den magiska spegeln,
en till synes oansenlig sak med rak ram
i trä och en vacker glasskiva som verkar
skimra lite lätt. Den som tittar i den
magiska spegeln utan att vara tränad
magiker ser det som spegelbilden borde
visat, men från en annan tidsperiod i
det förflutna. Man ser bakåt i tiden på
den plats där spegeln befinner sig. En
tränad spegelmagiker kan använda all
spegelmagi, men påverka själva tiden
eftersom spegeln visar det förflutna.
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Tillbaks till hovet
När alla speglar är insamlade får de
träffa Paunella igen vid hovet i Drottningborg. Nu möter hon dem på borggården där tio vagnar står, dragna av
starka oxar och med drottningens personliga emblem på små flaggor på varje
kärra. Vagnarna är enkla öppna vagnar
med en stor korgliknande sida. Några
vakter håller på att lägga tygstycken
över de sista vagnarna så innehållet ska
döljas. Det är stora mängder speglar i
varje vagn.
Välkomna tillbaka. Tack för att ni
hjälpt mig samla in de sista speglarna. Här är vagnarna – tio stycken
allt som allt. Det är nästan tusen
speglar från hela riket som ska
sparas av olika skäl. Det visade sig
att väldigt få ville få pengar för att

förstöra speglarna. Många har därför
valt att låta dem sänkas i Djupetjärn
i Västanskog.
Jag vill gärna att ni följer med vagnarna och ser till att speglarna verkligen sänks ner i den djupa tjärnen.
Förarna vet vägen men ni får vakta
karavanen. Min flagga är på varje
vagn så ingen kommer störa er så
länge ni är i civiliserade trakter men
skogen är vild så var försiktiga!

Händelser på vägen
När spelfigurerna reser iväg med speglarna, kan du slå på händelsetabellen
nedan för att se om det inträffar något
särskilt.

1T10 Resultat
1 Ett hjul på vagnen går sönder. Spelfigurerna blir fast på platsen tills de
skaffat ett nytt hjul eller en ny vagn.
2 Spelfigurerna hör märkliga ljud på natten, men vad de än gör för att hitta vad det är så finns inga spår. Det är Siranas nya familiar, en djurande,
som håller spelfigurerna under uppsikt. Spelfigurerna kan upptäcka den
genom att klara ett normalt Trolldomskast. Om djuranden blir avslöjad,
försöker den fly för att berätta för Sirana vad som händer.
3 Speglarna på vagnen börjar bete sig märkligt, det surrar, klickar och
hummar om dem, och spelfigurerna kan se Siranas grymma uppsyn
genom dem. Hon har dem under uppsikt, så de måste täcka speglarna
med något!
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4 Ett gäng stråtrövare överfaller spelfigurerna och vill åt de värdefulla
speglarna på vagnen. Om de lyckas övermanna spelfigurerna, tar rövarna med sig speglarna och vagnen till sitt näste. Då måste spelfigurerna
leta upp dem för att återerövra speglarna.
5 En av speglarna på vagnen är besatt av en besättare. Den vill till inga
pris sänkas i en tjärn, och försöker fly så snart tillfälle ges.
6 Ett oväder drabbas spelfigurerna. Det är Siranas magi som är i farten,
hon vill inte att speglarna ska sänkas i sjön. Ovädret kommer att följa
spelfigurerna under 1T10 dagar. All förflyttning halveras i stormen.
7 Spelfigurerna får tips om ännu en spegel av en vandrare. Det visar sig
dock vara en fälla som Siranas trogna gillrat för dem. De utsätts för ett
bakhåll varefter Siranas hantlangare försöker ta spelfigurernas last ifrån
dem.
8 Spelfigurerna blir utan att de vet om det utsatta för en besvärjelse som
trollar fram kopior av dem själva. Då de möter sig själva längs resan,
tvingas de kämpa mot sitt spegeljag, som har precis samma värden och
egenskaper som spelfigurerna, med den skillnaden att spegelkopiorna är
på Siranas sida.
9 Tre troll på jakt efter svamp i skogen har råkat reta upp en drake som
nu är efter dem. De ber spelfigurerna om hjälp! De tre trollen är dock
inte så oskyldiga som de verkar. De försökte i själva verket stjäla drakens
skatt. En skatt som draken i sin tur stulit från byarna runtomkring.
10 Spelfigurerna kommer till en by där man ivrigt diskuterar speglarnas
vara eller icke vara. Folket tänker inte lämna ifrån sig sina speglar, och
har jagat bort soldaterna som skulle hämta dem. Kan spelfigurerna övertala dem att lämna sina speglar ifrån sig?

Västanskog
Resan till Västanskog är ganska händelselös då bönder och borgare längs
vägen bugar och flyttar sig för drottningens karavan. Men så snart man
kommer in under de täta träden i Västanskog kommer en annan känsla över
gruppen. Det är spöklikt tyst i den
stora skogen och förarna, som tidigare

skrattat och skojat över det märkliga
uppdraget, ser sig nervöst omkring.
Västanskog är illa beryktad. Det sägs
att skogen är befolkad av stråtrövare
och sjöjungfrur. Därför åker det nästan
alltid med soldater då det går båtar
längs älven genom skogen. I skogen
bor det också jättespindlar, en och
annan jätte och en del varulvar. Det
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står även några stenstoder på en plats i
skogen. Dessa sägs vara prinsessor från
gamla tider, förstenade av en gammal
häxa.
Nedan är några förslag på möten. Du
kan välja vilka du tycker passar in eller
allihop om du har gott om tid.

Trollen
Tre troll kliver ut en sen kväll precis
när spelfigurerna ska slå läger. Det är
stora bestar med jättelika klubbor. De
vill ha speglarna för att de är fåfänga
och kräver att få en vagn med speglar.
”Ni har ju så många!”
Rörelse 5 Upptäcka 3
Kunskap 4 Trolldom 2
Liv 6
Rustning 2

Spelarna måste antingen besegra
trollen eller försöka lura dem på något
sätt. Trollen är inte så smarta. Att be
dem gå och hämta andra vagnar som
kommer efteråt fungerar till exempel,
eller att göra en ”spegel” av en närbelägen å där de kan spegla sig i vattnet
och månljuset.

De förstenade barnen
När man färdats längs den stora stigen
som löper parallellt bredvid en å
genom västanskog i en dag, viker en
mindre stig av in i den djupa delen av
skogen. Här får vagnarna knappt plats
och det är ofta man får pausa för att
stötta upp en vagn som inte fått plats
på stigen och kört ner sig lite.
Plötsligt, mitt på dagen, kommer man
till en öppen del av skogen som är
mycket friare från undervegetation och
inte har några växter på marken förutom träden. Ett halvdussin stenstatyer
står här av unga prinsessor och prinsar
mitt i rörelse. Det är en spöklig och
läskig syn där de står på olika platser.
Någon tittar fram bakom ett träd som
mitt i en kurragömma. Någon springer
och är mitt i ett steg. Någon har stannat för att lyfta upp något i handen –
kanske en kotte, en svamp eller något
annat.
Stenfigurerna rör sig inte och några
spår av vem prinsessorna och prinsarna
var finns inte heller. Men om spel
figurerna tar fram den magiska spegeln
från Gråskägg kan de se i den hur
barnen leker och skrattar tillsammans i
skogen tills de plötsligt hör ett väsande
ljud från något. En efter en förstenas
de och står precis där de står. Vad
som förstenat dem kan man inte se i
spegeln.
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Om spelfigurerna har någon form av
spegelmagi som gör att de kan kliva
genom speglar kan de gå tillbaks in i
historien och hämta fram barnen ur
det förflutna. Alla barnen kommer från
Masonas forntid och är många hundra
år gamla. De kommer vara förvirrade
om de kommer till den moderna tiden
som de inte känner igen, men de kan
självklart få följa med till palatset i
Drottningborg. Paunella kommer att
ta väl hand om dem och respektera
deras titlar. De är förstenade av en häxa
som för flera hundra år sedan bodde
i skogen och förvandlade sig till olika
djur, oftast ormar. Låt gärna spelfigurerna fundera på dilemmat och vad
de ska göra för att lösa det. Låter de
prinsessorna vara till senare? Men om

spegeln försvinner kan de inte hjälpa
dem? Avbryter de uppdraget? Här får
du vara beredd att improvisera och
uppmuntra spelarna att göra finurliga
saker.

Jättespindlarna
Mötet med spindlarna bygger du bäst
upp genom att spelfigurerna får stanna
karavanen för att nät täcker vägen. Det
hörs ett rasslande sidan om stigen och
en svart matta av småspindlar rusar
fram med ben som låter som en svärm
getingar nästan. Småspindlarna är obehagliga men inte giftiga. De kommer
fler och fler och spelfigurerna är snart
helt omringade. Oxarna är störda av
spindlarna och stampar otåligt. Någon
vagn skenar rakt ut i skogen när ett av
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dragdjuren kommer på att spindlar är
extremt läskiga

som är där. Några få giftspindlar kan
gömma sig.

Spelfigurerna kan hugga ner nätet för
att försöka tvinga fram karavanen, men
de kommer inte mycket längre förrän
större spindlar, stora som hundvalpar,
hoppar ner från träden i vagnen och
anfaller förarna.

Beskriv gärna hur det inte går att nudda marken längre för alla spindlar. Om
du vill kan ni leka just ”inte nudda
marken” en stund för att illustrera.
Den som nuddar marken förlorar ett
Liv på sin karaktär.

Sedan kommer de, jättespindlarna. De
kommer från olika håll och antingen
väntar en svår och utmanande strid –
eller så kanske man måste fly. Att nudda marken är farlig med alla spindlar

Anpassa antalet stora spindlar så det
blir lagom svårt eller låt dem fly om
det är för många. De stora spindlarna
kommer i två storlekar. De som är
stora som en hundvalp, och de som
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är stora som en ponnyhäst. Båda är
ungefär lika giftiga, men den stora biter mycket hårdare. Spelfigurerna kan
skrämma spindlarna med eld.

Spindlar för mindre barn
Om du spelar med mindre barn, hoppa över den här incidenten eller gör
den mindre skrämmande. Du kan låta
spindlarna vara hungriga och fråga om
spelfigurerna kan samla flugor och insekter med håvar och så kan de istället
hjälpa spindlarna. Eller så ska spindlarna ha en cirkus och göra konster och
bygga mänskliga… eller ja, spindliga
pyramider och vill ha en publik.
Kanske kan spindlarna hjälpa till att
bära alla speglarna bort till tjärnen och
rentav vara till hjälp i slutstriden?
Rörelse 6 Upptäcka 6
Kunskap 2 Trolldom 2
Liv 6
Rustning 2

den andra, omgiven av högt gräs och i
strandkanten lite stenar.
Några uråldriga gamla alar står nära
sjöbrynet och verkar nästan titta misstänksamt på er när ni stannar vagnarna
och förarna hjälps åt att börja lasta av
och stapla speglar så att de står upprätta mot sidorna på respektive vagn
på alla tre sidorna som inte vetter mot
oxarna.
Tjärnen är förtrollad och vakas över av
sex najader. Najader är andeväsen som
vaktar över särskilda platser. Dryader
är träandar, medan najaderna skyddar
vatten. De kommer inte tycka om att
så många människor kommer, och inte
heller acceptera att nånting ska läggas
ner i vattnet.
Sex virvlar uppstår plötsligt mitt i
den lilla sjön. Nästan som sex små
minitornados som växer i omfattning när de rusar mot er. Ni greppar
om vapnen men håller ändå på att
tappa dem när de virvlande vindarna förvandlas till svävande män och
kvinnor vars fötter inte rör marken.

Djupetjärn
Ni har pressat på bra efter mötet med
spindlarna och sent inpå kvällen är ni
framme. Ni hoppade över nattlägret
för att inte behöva övernatta ännu en
natt i skogen. En fullmåne lyser klart
på himlen över den stora gläntan och
där skymtar ni den stora, tysta, mörka
sjön. Den ser verkligen bottenlös ut
där den sträcker ut sig i gläntan med
barrträd på ena sidan och lövträd på

- Vad gör ni här?! ropar en av dem
med en gäll röst.
- Ska ni skräpa ner i vår sjö! ropar
den en annan, med en lika gäll röst.
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- Försvinn härifrån, mullrar en
tredje, med en ljus, men inte lika
gäll röst.

Specialförmåga: Vatten: Kan bara
skadas av förtrollningar eller magiska vapen.
Förtrollning: Betvingande:
Denna förtrollning gör att en
person fogar sig efter najadens vilja.
Najaden kan förmå personen att
utföra vilken Handling som helst så
länge ingen blir skadad av det, t ex
ge sig av från platsen. Offret får slå
ett motståndskast: Trolldomskast,
normal svårighetsgrad.

- Ni har inget här att göra, skriker
en fjärde med röst på intet sätt gäll.
Najaderna kommer inte angripa om
inte någon lägger speglar i vattnet –
man måste ut en bra bit för att kunna
kasta ut i det djupa hålet som finns
i tjärnen. Men när någon lyckas och
spegeln sjunker mot botten kanske de
angriper!
Rörelse 4 Upptäcka 5
Kunskap 3 Trolldom 4
Liv 4
Rustning 0

Spelfigurerna måste antingen försöka
besegra najaderna eller kanske lättare,
resonera med dem. De kan med Kunskap och Upptäcka besegra förklara för
dem varför det är så viktigt, vem Sirana
är och hur farlig hon är. Om de lyckas
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med slagen och du tycker de verkligen
försökt förklara historien kan du låta
najaderna motvilligt gå med på att
speglarna ska få sänkas i sjön.

dan och vi tror det är för att någon
förorenade!
Precis när spelarna tömt den första
vagnen så mullrar det i en av de andra.
Det skakar och skallrar, någon spegel
går till och med sönder. Sedan mullrar
det i speglarna som står staplade och
lutade mot vagnarna och ur fyra-fem
olika speglar kravlar det ut brunande
ben, när skelettkrigare greppar om
kroksablar och dolkar för att gå till
attack!

Okej. För den här gången. Vi
förstår att det är viktigt och vi ska
vakta över speglarna. Vi är trots allt
tjärnens väktare så vi kan vakta era
farliga föremål också. Men skräpa
inte ner i naturen på det här viset
annars! Förr hade vi en vattendrake
som skyddade Tjärnen, men den
försvann spårlöst för hundra år se-

Slutscenen
Sirana har fått bud från Jong Gråskägg
som sett en möjlighet när han förklädd
till tiggare har fått information av
spelfigurerana. Han berättar för Sirana
att speglarna är på väg att sänkas och
Sirana tackar honom. Hon gör honom
till en viktig allierad och han kommer
återkomma i senare sagor i serien, som
en av Siranas medjälpare.

vasionen innan spelarna förstör hennes
planer. Detta är inte vad hon ville och
hon har bara fått tag på ett par hundra
skelettkrigare som Prins Odöd skickat
henne.

Sirana har redan ordnat en allians, med
någon mäktigare än hon själv. Prins
Odöd, skelettens härskare, har gått
med på att låna ut femtusen av sina
skelettkrigare till Sirana. Med hennes
magi har hon planerat att övermanna
hela ön Alea Masona, men nu har
spelarna tvingat henne att ändra sina
planer. Nu får hon skynda sig med in-

Men ett par hundra skelett skulle kunna sprida stor fasa. Här kan spelarna
verkligen gå loss i en episk slutstrid där
de får vara hjältar. Eller så får de krossa
alla speglar väldigt fort (kanske med
magi?) – eller ta hjälp av spindlar och
najader om de fått dessa på sin sida, att
snabbt slänga speglarna i tjärnen. Det
går inte att komma ut genom spegeln
om den är i tjärnen.
Egentligen behöver man inte slå sönder
speglarna för att stoppa Sirana hel-
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ler – det går ju faktiskt att bara vända
speglarna neråt så de speglar marken.
Eller slänga ett tygstycke över dem
från vagnarna så att de inte har någon
utgång när skeletten ska gå igenom.
Annars kan såklart spelfigurerna fly
fältet och då kommer skeletten att
sprida sig i olika riktningar när de
besegrat najaderna (skelettens vapen
är inte magiska men skeletten själva
är det så de kan brotta ner najaderna
och besegra dem). Några skelett har
fått i särskild uppgift att föra tillbaka
den magiska spegeln som Sirana känt
av och om spelfigurerna inte gör något
annat bör de stoppa denna spegel från
att falla i Siranas händer. Med den kan
hon gå bakåt i tiden och påverka saker
som redan hänt – kanske kan hon göra

om flera saker som spelfigurerna redan
löst i tidigare sagor. Det får inte hända!
Rörelse 4 Upptäcka 3
Kunskap 1 Trolldom 1
Liv 3
Rustning 2 (Sköld)
Utrustning: Svärd (skada 2), Sköld

Striden i månskenet kan bli svår. Om
spelfigurerna väljer att slåss och det blir
för mycket eller för svårt kan du låta
trollen komma också som de träffat
sedan innan, i alla fall om de valde att
bli vän med trollen och hjälpa dem på
något sätt. Alla vänner de fått sedan
innan kan vara till nytta.
Du väljer själv hur du vill att scenen
med skeletten vid tjärnen ska sluta.
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Sirana kommer inte skicka mer än
100-150 skelett när hon märker att
någon slår sönder dem när de kommer
fram utan kommer spara resten av dem
till senare.
Det gör inte heller något om några
dussin skelett flyr ut i skogsmörkret.
De kommer kunna vara kvar där och
utgöra spännande möten i kommande
sagor.
Låt spelarna vara kreativa i hur de vill
besegra skeletten. Låt skeletten falla
enkelt, och gör det till en rolig och inte
skräckfylld slutscen.
Kort sagt – krångla inte till det för
mycket, låt slutscenen vara episk,
storslagen och sådan som man sjunger
hjältedåd om. Slaget vid Djupetjärn
kan bli en spännande upplösning på
sagan där alla kan få vara hjältar. Horder av skelett, speglar som splittras och
skickar skärvor. Tappra hjältar, modiga
najader och kanske några vänskapliga
troll som slåss med trädstammar kan få
avrunda sagan.

mot tjärnen – då ser de en gigantisk
vattendrake, en smal och smäcker
gråsvart kropp med små vingar men en
lång fladdrande svans. Den sticker upp
huvudet ur vattnet och reser överkroppen tills den nästan verkar sväva stilla
i luften med bara svansen vajande.
Den tittar på dem. Draken är kunnig i
spegelmagi och ser vad som händer på
spelarnas sida och kan hoppa ut genom
spegeln från sin tid, för hundra år
sedan och enkelt spola bort alla skelett
med sin jättelika vattensprutande käft.
Magin i drakvattnet löser upp de magiska bindningarna i skeletten och de
faller till marken som ben om de träffas
av en vattendrakes attack.
Rörelse 6 Upptäcka 3
Kunskap 2 Trolldom 3
Liv 6
Rustning 0
Specialförmågor
Vattenkvast: Kan spruta en vattenstråle som slår omkull motståndaren om denne inte klarar ett
Rörelseksast. Ger två skador för alla
som blir träffade. Besegrar automatiskt eldelementarer. Upphäver
effekten av förtrollningar på den
som blir träffad. Den spolar även
bort sjukdomar och gifter ur den
som träffas, men trycket är väldigt
farligt och orsakar stor skada.’

Vill du inte ha någon strid alls kan
du låta skeletten komma ut mycket
långsammare så att najaderna tar hand
om skeletten och hänger upp dem
på trädgrenar där de inte kan göra
någon skada. Då kan de hänga där och
sprattla. Eller så kan spelarna använda
den magiska spegeln och rikta den
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Epilog
När spelarna sänkt alla speglar som
inte förstörts i striden (och några lär ha
förstörts av skeletten om inte annat)
kan de lämna najaderna – och kanske
draken och trollen, åt sitt öde. De kan
återvända till Paunella och för tillfället
meddela att hotet, åtminstone till stor

del, är undanröjt. Kanske är några skelett lösa runtom i Alea Masona, men
inte fler än att de går att hantera. Det
är så bra det kan bli med tanke på Siranas framfart. Men en sak är Paunella
säker på – det här är inte sista gången
hon försöker förstöra Paunellas rike.

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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