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De sju artefakterna del 5:

Blodröd himmel
över Daroom
Rickard Granberg, Daniel Lehto
och Richard Svensson

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

Sagospelet Äventyr
Den här sagan är del fem 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.

Ni bor flott på Drottningborgs
finaste värdshus, där maten är god
och sängarna mjuka. Då det dessutom är drottningen som bett er stanna, slipper ni betala med egna mynt.
Livet kunde inte vara bättre, om
det inte vore för den där gnagande
känslan av att någonting är fel. Ni
kan inte sätta fingret på vad det är,
men stadens köpmän sitter ofta med
huvudena tätt ihop och pratar tyst
med varandra. Vid några tillfällen
har några köpmän låtit känslorna
ta över och svurit över att det fattas
pengar, eller att någonting hänt med
deras pengar. Men ni har inte satt
er in i det ordentligt. Ni vet att det
ibland är hårda tider, och efter en så
het och torr sommar som den här
slår skördarna fel, och det påverkar
handeln.

Inledning
Ni har nästan börjat tro att Sirana
gett upp tanken på hämnd mot Alea
Masona efter att ni, på drottning
Paunellas order, lyckats gömma alla
rikets speglar på botten av Djupetjärn och därigenom strypt Siranas
möjlighet att förflytta sig fritt i riket
med hjälp av sin spegelmagi. Men
bara nästan. Ni vet mycket väl att
Siranas hämndbegär är för stort och
att hon inte skyr några medel för
att uppnå sina mål. Dessutom - vad
är hon egentligen ute efter? Hon
arbetar alldeles för målmedvetet för
att inte ha en plan.

“Mitt herrskap! På drottningens
order är ni kallade till slottet så snart
ni har möjlighet!”

Just nu känns dock allting väldigt
fridfullt, nästan som lugnet före
stormen.

Ni vänder er om och den unga
budbäraren från slottet står där igen.
Den här gången ser han dock inte
lika slut ut som när han hämtade
er inför ert förra äventyr. Ni tar
det som ett tecken att det inte är
omedelbar fara och färde i alla fall.
Ni följer efter pojken upp till slottet
och in i drottning Paunellas rådssal.
Där sitter hon tillsammans med
sina rådgivare, djupt försjunkna i

(Om ni inte spelat de tidigare delarna
av De sju artefakterna kan du som
sagoberättare börja sagan härifrån istället, med förändringen att drottningen
bett spelfigurerna bo på värdshuset
för hon vet att de är vana äventyrare.
Sagan går lika bra att spela ändå).
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ett samtal med en ung man som ni
inte sett förut. Ni förstår dock att
han är av hög börd, då drottningen
traditionsenligt låtit sätta upp hans
hemlands flagga. I det här fallet
en blå flagga med en rosa körbärsblomma, vilket ni känner igen som
Belendros flagga. Belendros är en av
de fyra önationer som brukar kallas
för De fria rikena.

som snarare är en pojke nu när ni
ser bättre. “Det här är Prins Loveh
av Belendros. Som ni kanske vet så
är han inte bara prins i sitt eget rike,
utan utsedd till domare av lag och
rätt i De fria rikena. Han är, som ni
förstår, här för att Sirana precis har
gjort sitt nästa drag.”
Prins Loveh är känd över länderna i
Övärlden som god, vis och rättvis.
Trots sin unga ålder så är han väl
respekterad både bland sitt eget folk,
men även bland andra regenter i
rikena runtom i Västanhavet. Han
är klädd i färgstarka kläder och vid
hans sida hänger ett svärd som ryktas vara magiskt. Han tar till orda:

En tjänare går fram till drottningen
och viskar något i hennes öra, varpå
hon vänder sig mot er.
“Tack för att ni kom så snabbt, kära
vänner. Jag önskar att jag hade mer
tid så vi kunde ses under trevliga
omständigheter för en gångs skull.
Men så länge Sirana fortfarande är
fri… ja, ni vet ju lika bra som mig
vad vi kan förvänta oss.” Drottningen skakar trött på huvudet. “Som
vanligt så ligger hon steget före oss.
Men det är nog bättre att ni får
höra det direkt från vår gäst.” Hon
vänder sig mot den unge mannen,

“Välkommen, vänner till drottningen! Hon har talat väldigt gott om er
och det är på hennes inrådan som
jag skulle vilja be om er hjälp. Sirana
har uppenbarligen ändrat taktik sen
senast då ni stoppat hennes möjlighet till en direktinvasion av Alea
Masona. Nu verkar hon vilja skapa

Tips!
Ifall du spelar med yngre barn, kan du
förkorta texten du läser, eller ersätta delar
av den med dialog där spelfigurerna också
får komma till tals. De kan ha en dialog
med budbäraren, och sedan kan du släppa
in spelarna redan vid ankomsten till drottningens hovsal.

3

Sagospelet Äventyr
kaos i Övärlden istället. Hon har
invaderat Daroom, ni vet, ön där de
flesta av De fria rikenas pengar präglas. Vilket innebär att hon numera
har obegränsat med resurser och
pengar. Det börjar dessutom märkas
i övriga länder att pengabalansen
är rubbad. Vad det kan leda till om
det får fortsätta törs jag inte tänka
på. Det har dessutom gått väldigt
fort. För två veckor slutade buden
komma och nu är ön helt belägrad
av demoner, skelett och andra odöda. Då Paunella tidigare skickat bud
om era äventyr och att Sirana haft
skelett till hjälp tidigare så förstod
jag att det måste vara hon som låg
bakom belägringen. När vi dessutom lyckades stoppa en kurir så fanns
det inget annat att göra att bege mig
hit så fort som möjligt.”

här, det är bättre att du kommer hit.
Min spegel är alltid öppen för dig!
Men lämna gärna Ghorgodok någon
annanstans. Jag litar inte på honom.
Hans blick växlar mellan att vilja
äta upp mig och att vara alldeles för
intresserad av mitt arbete.
- K”
“Vem som skickat brevet har jag
ingen aning om, men det verkar
som att han är ansvarig för att söka
efter något. Jag hoppas i alla fall att
han har fel om att han hittat det
han söker då det verkar vara något
väldigt otrevligt. Vi kan dock inte ta
den risken utan vill att ni tar er till
Daroom och söker reda på denna
K för att kräva några svar. Här har
ni även karta över Daroom. Den
kommer ni säkert behöva.”

Han räcker över ett brev till er.
”Sirana

Drottningen har gett order om att ett
skepp skall förberedas för avfärd redan
samma kväll. Hon ger spelfigurerna en
fullmakt som låter dem kvittera ut den
utrustning de behöver för färden.

Jag har nu läst igenom alla gamla
papper och böcker jag fick av dig. Jag
har även gått igenom allt annat jag
hittat dokumenterat om artefakten
och den verkar vara precis allt du sagt.
Den kommer att ge dig makten att
inte bara ta över Övärlden utan även
förändra den som du önskat. Jag har
dessutom lyckats lista ut att den ska
vara gömd i en gammal underjordiska
krypta. Men jag vill inte säga mer

På vägen till Daroom så kan du med
fördel använda denna händelsetabell
för att spelfigurerna ska få uppleva
något eller några miniäventyr under
resan.
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Händelse
Ett fartyg med pirater från Penzaro angriper spelfigurernas fartyg.
Om de kan övermanna spelfigurerna och besättningen stjäl de allt de
kommer över, inklusive fartyget. De sätter spelfigurerna och besättningen i roddbåtar och lämnar kvar dem på havet.
Spelfigurerna ser ett fartyg i nöd en bit bort. Fartyget har enbart tre
överlevande visar det sig. En av dem är den vältalige mörkermagikern
Par’Löhr, som är på flykt från midnattsakademin. Om spelfigurerna
tar upp dem på sitt skepp, kommer midnattsakademin att jaga efter
dem också… (fast det vet de ju inte just då).
1T10 väldiga sjöormar hotar spelfigurernas skepp. Sjöormarna verkar
irriterade och jagade. Kan spelfigurerna få sjöormarna att släppa förbi
dem?
En svår storm drar upp söderifrån. Stormen riskerar sätta skeppet i
kvav. Blir spelfigurerna skeppsbrutna?
Ett fartyg lastat med slavar på väg till Dhul Darrem, högalvernas koloni, passerar och ser chansen att skaffa fler slavar. Kan spelfigurerna
försvara sig och sitt skepp? Kanske de rentav kan befria slavarna på
högalvernas skepp?
Spelfigurerna hör ett skrik från skyn och när de tittar upp ser de en
gammal man i ett luftskepp störta i havet. Det är Merker Månbyggare
som råkat ut för en olycka. Om spelfigurerna kan se till att han kommer tillbaka till Ceiros så ska han belöna dem rikligt. Och faktum är
att Ceiros ligger längs med rutten till Daroom.
På håll kan spelfigurerna se hur ett handelsfartyg blir attackerat av ett
piratskepp. Ska de ingripa?
Stiljte. Ingen vind på flera dagar. Fartyget spelfigurerna reser med tar
sig ingenstans. Ligger Sirana bakom det onormalt lugna vädret, och
hur kan de ta sig vidare?
En flotte med skeppsbrutna krakoner driver runt på havet. Vad har
de råkat ut för, och hur kan spelfigurerna hjälpa dem?
Slå två gånger!
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Efterforskningar
Spelfigurerna blir landsatta på
Darooms norra kust, då det var där
kuriren blev infångad av Prins Lovehs
spanare (ifall ingen av händelserna på
händelsetabellen fört dem på avvägar). För att ta sig iland osedda så
får de simma den sista biten i skydd
av nattens mörker. Deras kläder och
tillhörigheter skjuter de på små flottar
framför sig, för att det ska vara torrt
när de kommer iland. Där väntar
de till gryningen och begrundar det
upprag som Prins Loveh gett dem.
Prins Loveh hade några idéer på hur
pelfigurerna skulle kunna gå tillväga
för att lista ut vem den mystiske K är
som skickat brevet och vart de kan få
tag på hen. Som Sagoberättare så kan
du antingen låta spelfigurerna göra ett
eller flera av de olika spaningsuppdragen för att få mer information om vem
K är. Det finns fyra uppdrag och fyra
bitar av information de behöver. Väljer
du att använda färre uppdrag kan de
självklart få all information efter första
uppdraget, eller fler delar information
vid något. Överallt på ön finns det
skelett ute på patrull. Dessa får spelarna se upp med, det finns även ett fåtal
skelettkaptener som håller koll på de
vanliga skeletten.

Prins Loveh kan följa med spelfigurerna om de vill. I sådana fall är de brev
som han lämnar spelfigurerna istället
saker han berättar för dem på plats.
Fartyget spelfigurerna reser med heter
“Paradox II”, döpt efter det magiska
skeppet Paradox, det fartyg Allena
Barah reste Masona runt med. Paradox
II är dock inte magiskt, utan ett helt
vanligt fartyg av mindre typ. Det krävs
endast en besättning om en handfull
personer för att sköta skeppet.
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Spaningsgruppen

Skelett
Rörelse 4 Upptäcka
3
Kunskap 1 Trolldom
1
Initiativ 7 Förflyttning 4
Liv
3 Rustning
2*
*sköld
Utrustning: Svärd (skada 2), sköld

Lovehs brev:
Jag har beordrat upp spanare bland
kullarna, för att hålla uppsikt över
kusten där ni ska landstiga. De har
som uppgift att hålla Sirana under
uppsikt tills dess att jag återvänder.
De är mästare på att hålla sig dolda
så jag kan inte tänka mig att Siranas
trupper har sett dem. Jag vill att ni
söker upp dem och ser efter vad de har
fått fram för information till mig.
Visa det här brevet från mig så de vet
att det är jag som skickat er.

Skeletten är oftast inte glada över
att vara uppväckta från de döda. De
har enbart fragmentariska minnen
kvar av vilka de var i livet, men
minnesbilderna gör ont. Helst skulle
de vilja återvända till den stora
tomheten efter döden, men nu när
de är uppväckta är de bundna av
nekromantikerns magi, och därför
tvingade att strida, oavsett om de
vill eller inte.

Prins Loveh
Siranas trupper rör sig över ön och de
nedre delarna av kullarna. De rör sig
i formationer om två och tre för att
hålla kusten under uppsikt. Spelfigurerna måste smyga sig fram utan att bli
upptäckta av dessa trupper.

Skelettkapten
Rörelse
5
Upptäcka 3
Kunskap 3
Trolldom 3
Initiativ 8
Förflyttning 5
Liv
4
Rustning 2*
*sköld
Utrustning: Kroksabel (skada 3),
sköld

Det är blandad terräng på ön. Ibland
är det några kullar, ibland en liten
skogsdunge eller ett stenigare parti.
Det finns med andra ord alltid tillgång
till gömställen. Ungefär en gång i
halvtimmen kommer det nya trupper.
Vid viktiga platser, som städer, borgar
och liknande förekommer trupperna
betydligt oftare. Det är upp till dig
som sagoberättare att bedöma detta.
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Händelser på Daroom
1T10
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Händelse
En liten pojke har tagits fast av en skelettpatrull och förs gråtande
bort. Ingriper spelfigurerna?
Ett dödskalle, som fortfarande har kvar en del minnen av sitt liv
som människa, är placerad på en sten, och tycks gråta tårlöst. Skelettet skakar på huvudet så det hoppar lätt på stenen, och mumlar
för sig själv. Om spelfigurerna frågar hur det är, kommer dödskallen
att beklaga sig för dem genom att berätta sin historia. Dödskallen,
som i livet hette Korm och var bonde, vill gärna hjälpa spelfigurerna om det innebär att han får frid. Om de tar med sig skallen så
underhåller denne dem med ganska dåliga vitsar. Skallen känner till
ön och hittar där som i sin egen ficka (om den haft någon).
Två orcher, Gynter och Gastur, stöter ihop med spelfigurerna.
Orcherna är på flykt undan Siranas skelettsoldater, men innan de
lämnar ön vill de rädda sitt barn som de tagit hand om under flera
års tid. Gynter och Gastur är två stolta pappor som inte lämnar
sitt barn i sticket. Men de behöver hjälp för att befria barnet som
sitter i fångenskap hos Siranas armé. Det finns dock inte så gott om
orcher på ön, så de utmärker sig tydligt. Kan spelfigurerna hjälpa
dem?
Rövare! I kaoset som uppstått efter Siranas intåg, passar banditerna
på. Ett banditgäng ligger i bakhåll på spelfigurerna för att ta deras
värdesaker.
En hord av skelettkrigare har tagit en ung drake tillfånga. Draken
är slagen i kedjor och lider svårt. Spelfigurerna ser det på håll. Ska
de hjälpa draken?
Några flyktingar från en by som plundrats av Siranas hantlangare
kommer gående. De är förföljda av skelettkrigare ledda av en demon. Kan spelfigurerna ge dem andrum nog att komma undan?
Spelfigurerna råkar på en ödelagd liten stad. Vad har hänt där, och
vart har alla tagit vägen? Staden är hel och fin, och tycks lämnad i
all hast. Det står t ex fortfarande kvar mat på borden.
Spelfigurerna stöter på en grupp högalver som också är på jakt efter
artefakten. De vill inte bli avslöjade av spelfigurerna!
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En lång rad med vagnar dragna av skeletthästar och vaktade av
skelett passerar inte långt från spelfigurerna. Vagnarna är lastade
med boskapsdjur och fängslade bönder. Kommer spelfigurerna att
ge sig in i leken?
Slå två gånger

Låt spelfigurerna slå ett Upptäckakast lite då och då.. Lyckas de
så upptäcker de faran i god tid
och kan gömma sig med
lätta kast mot Upptäcka
eller Rörelse. Misslyckas de
så måste de lyckas med
ett normalt kast mot
Upptäcka eller Rörelse
för att lyckas gömma
sig. Blir de sedda får de
antingen försöka fly eller
slåss.

Kvinnan vänder sedan på klacken
och går iväg genom stenrösen och
törnesnår, tills hon ett tiotal minuter
senare når en grotta, väl dold
bakom stora stenar.
I grottan som öppnar sig
brinner en liten eld. En
gryta puttrar ovanför elden. Runt eldstaden sitter
fem soldater klädda på
samma sätt som den
första kvinnan. En av
kvinnorna reser sig
upp när ni närmar
er. “Vilka är det där”,
säger hon och spänner blicken i
kvinnan som visat er dit. “Vilka
är ni, och varför har ni kommit hit?
Tala snabbt!”

OBS! Tänk på att om en
strid drar ut på tiden så kan
de komma fler fiender, det
kan du som sagoberättare
påtala för spelarna. Skeletten kommer
också att försöka signalera till sina likar
om de råkar i strid.

Om spelfigurerna försöker förklara
vilka de är utan Loveh är med dem
eller om de inte visar brevet de fått av
honom, får de den hårda vägen reda
på vad en specialstyrka innebär, då de
övriga soldaterna reser sig, spänner pilbågar och riktar dem mot spelfigurerna
innan de hinner reagera.

När spelfigurerna kommit högre upp
i kullarna, reser sig en kvinna, med
Anayos nkare på vapenrocken, upp
alldeles vid sidan av spelfigurerna.
“Akta er!” säger hon och spanar omkring, “de odöda rör sig i trakten.
Följ med mig!”
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“Den historien håller inte! Ni måste
ha någon form av bevis för den.
Inga sändebud kommer från prinsen
utan ett meddelande från honom.
Annars kommer vi hålla er här i
väntan på att Prins Loveh bestämmer vad vi ska göra med er.’

Sirana!
Ghorgodok kom på besök igen. Jag
vet inte om han gör det på din order
eller inte. Men det verkade inte så då
han inte hade något meddelande från
dig. Han var däremot väldigt nyfiken på artefakten du letade efter. Jag
var tvungen att berätta lite för att få
honom nöjd, han vet fortfarande inte
exakt vad den förvandlar, men jag
tror han börjar ana vilka krafter den
har för han verkade irriterad när han
lämnade mig.

När spelfigurerna visat brevet så sänker
de bågarna och börjar berätta om vad
de sett på ön. De berättar om skelettpatrullerna som vaktar längst kusten
och uttrycker även att de är förvånade
och imponerade att spelfigurerna lyckats ta sig iland.

-K
De berättar även om en drake som
tycks strida för Sirana. Draken har
dock inte synts till mer (och kommer
inte att agera något i denna saga, men
kommer att vara med i nästa del,
Sagan om de sju artefakterna del sex:
Demontungan & drakhjärtat).

Fiendelägret
Lovehs berättelse:
Fienden måste får sina order någonstans ifrån, förmodligen går dessa
ut från samma ställe som breven till
Sirana. Leta reda på ett fiendeläger,
där någon av högre rang håller till.
Oftast brukar en Skelettkapten vara
ansvarig för att de vanliga skeletten
gör som de blir tillsagda. Skelettkaptenen är huvudet högre än vanliga
skelett och slåss vanligen med stora
kroksablar. Ta kontroll över lägret,
gör det dagtid för alla typer av skelett är som starkast på natten. Kräv
svar av skelettkaptenen var denne får
sina order från.

“Just det, en sak till”, säger ledaren,
“vi lyckades stoppa en till kurir. En
av Siranas demoner. Så när vi fått
reda på det vi kunde så valde vi att
göra oss av med den. Vi har i alla
fall fått reda på att deras högkvarter
på ön är i huvudstaden Dor Balek
och alla bud går därifrån till Sirana,
som verkar hålla till någon annanstans. Ni måste ta reda på mer om
vem skickar buden därifrån och var
i Dor Balek de håller till. Här är brevet som demonen hade med sig:
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Spelfigurerna beger sig av efter kusten. Med hjälp av guiden från Lovehs
soldater tar de sig obemärkt fram bland
alla patruller. Vid ett av passen ut från
kullarna står ett par skelett vakt. För
att ta sig förbi måste de antingen klättra över ett högt stenrös eller försöka
bluffa sig förbi, eller slåss.
Själva klättringen är ganska svår och
alla spelare måste lyckas med ett
normalt Rörelseslag för att lyckas ta
sig förbi utan att skeletten ska märka
dem. Om de väljer att försöka bluffa sig fram, måste de klara ett svårt
Upptäckakast. Spelfigurerna kan också
välja att slåss. Om de vill och tänker
på det kan de försöka smyga sig fram
och överraska skeletten. För detta krävs
ett lätt Rörelseslag, vilket innebär att
spelfigurerna får göra två attacker i
rad innan skeletten hinner hämta sig.
Annars blir det strid som vanligt.

skeletten återkommer. Om de lyckas
utmanövrera skeletten och fånga in
kaptenen så kommer han att skratta åt
dem.
“Dårar! Ni skulle aldrig ha kommit
hit. Siranas krafter är alldeles för stora. Köpmannen Ka’mor var en dåre
som lyssnade på henne.” Han höjer
rösten. “Ha! Han tror att det är han
som bestämmer men han är i själva
verket bara en marionett, en leksak,
i hennes klor. Ka’mor kommer snart
att möta sitt öde, precis som ni! Ha
ha ha…”
I nästa ögonblick bryts förtrollningen
som håller skelettet vid liv, och det
faller livlöst ihop i en hög med benknotor.

Mänskliga fångar
Lovehs berättelse:

Lite längre fram kommer de mycket
riktigt till ett fiendeläger där det finns
sex skelett och en demon för tillfället. I
lägret finns en täckt vagn, invid vilken
det står en skelettoxe. De sex skeletten
tycks stå på vakt. Där finns också en
skelettkapten som är huvudet högre än
de andra skeletten.

Jag kan inte tänka mig att alla
människor och dvärgar på Daroom
är utplånade. Någonstans måste
det finnas överlevare eller fångar.
Sirana behöver folket för att fortsätta producera mynt och rikedomar
åt henne. Se om ni kan hitta någon
som kan hjälpa er. Leta i byarna
utanför staden först då det inte är
lönt att försöka ta sig in i Dor Balek
i onödan, då staden säkerligen är
välbevakad.

De kan antingen slåss med skeletten
var för sig, eller om de lyckas lura iväg
skeletten långt så kan de försöka hinna
ta hand om Skelettkaptenen innan
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Guiden erbjuder sig att visa vägen till
en av byarna. I byn verkar människor
leva nästan som vanligt. Det går män
och kvinnor på gatan och ett par dvärgar håller på att laga mat. Stämningen
verkar dock tryckt och ingen tittar
upp. Överallt finns skelettsoldater.
Mitt i byn brinner det några små eldar
runt en gestalt som ser lite missbildad
och kantig ut i kvällsljuset. Med ett
lyckat Upptäckakast ser de att den
märkliga gestalten är en demon och att
de små eldarna är minimoner.

Minimon
(små demoner med brinnande
vingar)
Rörelse
2
Kunskap 2
Trolldom 2
Upptäcka 2
Initiativ 4
Förflyttning 4
Liv
1
Rustning 0

Demon
Rörelse
Trolldom
Initiativ
Liv

7
8
4
6

Kunskap 8
Upptäcka 7
Förflyttning 4
Rustning 0

‘Vi måste ta reda på vad händer här,
men vad ni än gör, stör inte demonen
på något sätt, för det är i sanning en
formidabel motståndare. Det bästa
vore nog att gå härifrån eller försöka
smälta in.’ Guiden ser faktiskt lite
nervös ut så ni förstår att det är något
speciellt med demonen, men då

människorna verkar fria så kan det
ändå vara värt att prata med dem för
att få reda på vad som händer.
Nere i byn verkar inte demonen vara
direkt intresserad av dem, om de inte
beter sig misstänksamt, som om de
ställer för många frågor, smyger runt i
skuggorna och så vidare. Spelfigurerna
får snart reda på att byborna får leva
som de vill, men att de tvingas arbeta
mer än vanligt då alla barn är inlåsta
i slottet och Sirana har hotat med att
döda dem ifall de vuxna inte lyder.
Låt spelfigurerna förstå att det inte är
lönt att försöka rädda dem just nu,
utan att det är bättre att rapportera
tillbaka till Loveh och ta hand om det
senare. Om spelfigurerna ändå vill
försöka rädda barnen, låt dem komma
på en plan. Slottet är bevakat av en
stor mäng vakter, bestående av både
demoner och skelett och barnen hålls
inlåsta i en källare där de ha tillgång till
vatten och bröd.
Byborna vet heller inget mer om
Ka’mor, förutom att han är köpman.
Den enda som har gjort affärer honom
är byäldsten som bor i ett stort hus
mitt i byn. Spelfigurerna rekommenderas att prata med honom om Ka’mor.
Det verkar dock som att han är fånge i
hemmet då ingen sett honom på länge.
Om spelfigurerna försöker gå in genom
öppningen på framsidan av huset som
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tjänar som ingång, måste de lyckas
med ett svårt Upptäckakast. Ifall de
blir upptäckta attackeras de av demonen och de fyra minimonerna som satt
mitt i byn. Ifall Låt spelfigurerna ser ut
att besegra demonen, kommer övriga
bybor att våga ingripa. Demonen teleporterar sig därför därifrån. Minimonerna ger dock inte upp. Guiden som
spelfigurerna eventuellt har med sig
kan självklart hjälpa till i striden.
Om de letar på baksidan huset finns
en fönsteröppning som de kan krypa
in genom. Väl inne ser de en fängslad
man vid ett bord. Mannen heter Durn
och han kan berätta att Ka’mor bor i
ett stort hus mellan marknadsplatsen
och slottet. Det är lätt att känna igen
då det finns två stora gripstatyer framför huset. Durn vill gärna bli befriad.
Om spelfigurerna hjälper honom
med detta, kommer Durn att leda ett

uppror mot skeletten i byn. Dessa är
dock inte längre särskilt intresserade av
att strida, och ger sig mer än gärna av
om ingen kan hjälpa dem att bryta den
förtrollning som håller dem vid liv.

Dvärgarna
Lovehs berättelse:
Om ni behöver ta er in i huvudstaden Dor Balek ska ni söka upp
något av dvärgsamhällena uppe i
bergen. De brukar kunna hålla sig
undan om det behövs så det ska vara
säkert där. De känner väl till trakten
runt huvudstaden, det sägs att de
även har egna, hemliga ingångar in
till staden. Kanske kan de hjälpa er?
På väg upp mot de låga bergen som
finns på öns sydöstra del springer
spelfigurerna på en större skelettpatrull
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som börjar jaga dem. Låt spelarna
förstå att det är för många skelett för
att slåss mot, utan de gör sitt bästa i att
ta sig undan från dem. Här kan du låta
spelarna slåss ibland, komma undan
en stund i ett skogsparti, bara för att
sedan bli upphunna efter en stund
senare igen. Det går också utmärkt att
låta spelfigurerna lura skeletten eller
lägga ut fällor.

skeletten, ifall inte spelfigurerna tagits
tillfånga innan dess (i detta fall förs
de till ett erövrat slott där de låses in i
fånghålorna i slottets källare, varpå de
får försöka rymma).

Om guiden är med spelfigurerna, kommer hon att fortsätta leda dem uppför
berget. När du bedömer att jakten och
striderna pågått länge nog, kommer
dvärgarna till undsättning och gör
processen kort med de kvarvarande

Dvärgarna för spelfigurerna till sin
underjordiska by där spelfigurerna får
träffa deras ledare: Marjaa Stenhjärta.
Hon vill att de berättar vilka de är och
vad de gör i trakten.
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“Jaså, ni är här för att stoppa Sirana.
Då ska vi göra vad vi kan för att hjälpa er. Tyvärr är det inte så mycket,
då vi är alldeles för få för att ge oss
på skelettarmén i en regelrätt strid,
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men som ni ser så kan våra patruller
ändå ställa till med oreda och göra
skada på mindre grupper av dem.”
Hon skrockar belåtet för sig själv och
kliar sig med ena handen i det tunnstripiga, gråa håret. “Nå, var var jag?
Ja, hjälpa er! Eftersom det var jag
som var arkitekten bakom staden,
har jag en karta som visar hur staden
är uppbyggd och var Sirana förmodligen har placerat ut sina vakter.”
Hon sätter ett stort pekfinger på den
västra delen av stadsmuren. “Under
den här delen av muren finns det en
tunnel som vi brukar använda för att
ta oss in och ut ur staden obemärkta.
Tunneln byggdes av oss på uppdrag av dåvarande kungen, som en
nödutgång.” Sirana känner knappast
till den. Ingången till tunneln från
slottet är dold.” Hon flyttar fingret
en bit västerut mot en skogsdunge.
“I den här skogsdunge finns en stor
sten som vi byggt. Den ser väldigt
riktigt ut, men den är lätt att flytta
om man vet var man ska öppna
den, och under finns ingången till
tunneln. Tunneln leder därifrån och
ända till slottets bibliotek.”.

Jakten på Ka’mor
Huvudstaden på ön, Dor Balek, är
kraftigt belägrad och det är en mängd
olika odöda på murarna. Kartan spelfigurerna har fått visar en hemlig gång
under den västra muren där det går att

ta sig igenom. Spelfigurerna behöver
osedda ta sig ut ur slottsbiblioteket och
slottet, och smyga runt inne i staden
för att hitta Ka’mors hus. Sagoberättaren kan låta dem göra några kast mot
Upptäcka för att hålla sig undan från
vakterna. Misslyckas de kan blir de
upptäcka antingen av ett par skelett
eller av ett par minimoner. Skeletten
är ganska lätta att lura, minimonerna
är dock envisa och låter sig inte luras
så lätt. Risken är också att de slår larm
så andra i närheten kommer dem till
undsättning.
När spelfigurerna når Ka’mors hus,
visar det sig att Ka’mor inte varit där
på länge. Han har flyttat in i ett gods
på landet. Detta har han fått av Sirana
efter hennes invasion. Tidigare tillhörde det en av Darooms mäktiga familjer. Ingen vet dock vart familjen tagit
vägen. En tjänare kan antingen mutas
eller övertalas att berätta att hans herre
är i sitt gods på landet. Tjänaren ger
dem en vägbeskrivning och spelfigurerna ger sig av.
Tack vare vägbeskrivningen är det
lätt att hitta fram till godset. Det står
högt uppe på en ensam kulle med
utsikt över ängarna runt omkring.
Runt huset finns det en låg mur, med
några träd och vad som verkar vara en
örtträdgård. Det finns bara en ingång
till huset, och fönstren har galler på
utsidan för att hålla inkräktare borta.
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Dörren vaktas av två skelettkaptener
som spelfigurerna måste lura eller besegra innan de kan gå in.

“Dåså, vilka är ni”, undrar han och
tecknar samtidigt med handen mot
era vapen: “Och se till att hålla de
där undanstoppade, annars får ni
med mina vakter att göra.” Det
rasslar till i hörnen och ni ser fyra
skelett i skuggorna.

Mötet med Ka’mor
Ka’mors gods verkar ännu större på
insidan och det är svårt att få rätsida på
alla gångar och korridorer, trappor och
rum. Spelarna kan välja att utforska
huset rum för rum enligt kartan och
rumsbeskrivningen nedan. Om spelfigurerna ropar kommer de att få svar
från övervåningen att de får komma
upp dit.
“Vem är det som ropar? Jag är här
uppe, ni får komma hit så jag kan
träffa er! Jag har svårt att komma
ner själv.”
När ni gått upp, ser ni att Ka’mor
är en stor, kraftig man. Magen är
så stor att han nästan inte når runt
den, men den bildar ett bra stöd
för hans knäppta händer som vilar
uppe på. Han sitter bakom ett
skrivbord och tittar på er med små,
blodsprängda ögon som sitter i ett
svettigt ansikte med stor näsa, hängande kinder och långt stripigt hår
runt en kal fläck mitt på huvudet.
Han är klädd i kläder passande en
rik man, men med guldbroderier
och ett brett bälte. Han reser sig
upp, och börjar halta runt bordet.
Det syns att det är plågsamt att röra
sig.

Spelfigurerna kan försöka övertala
Ka’mor att berätta vad han vet om Sirana och hennes planer. Men det kommer
att krävas ett svårt slag mot Kunskap
för att övertala honom. Om de lyckas
kommer han berätta det han vet och
visa kartan från Siranas rum. Misslyckas
spelarna så måste de besegra eller lura
skeletten och därefter avkräva Ka’mor
på svar (han kommer dock inte hinna
berätta mer än att Sirana letar en artefakt som heter Pulsera innan stressen
blir för stor honom och han svimmar).
Spelfigurerna kan också knocka eller
binda honom direkt för att kunna leta
igenom huset efter fler ledtrådar.

1. Hallen.
Ni kommer in i en stor hall. Här
finns egentligen ingenting förutom
en stor trappa rakt fram. Två stora
trappor går uppför på vardera sida
om och bildar en balkong över en lite
mindre trappa som leder ner mot en
källare. Till höger och vänster finns
varsin dörr. Dörren åt höger är en
öppen dubbeldörr och på andra sidan
skymtar ni ett matsalsbord. Den
vänstra är en mindre, stängd dörr.

18

Om spelarna tittar ner mot källaren
är det mörkt men ett fladdrande sken
skvallrar om en ljuskälla någonstans
där nere.

Om spelarna går nära så visar det sig
att det är två minimoner som anfaller.
Längst in bakom köket finns en liten
dörr som leder över till matsalen.

2. Kök och tjänarnas rum.

3. Matsal

Om spelarna känner på dörren till
vänster så är den öppen.
Till höger i rummet finns det ett
stort kök där det vanligtvis lagas mat
och diskas. Till vänster, i den rundade alkoven står det ett halvt dussin
sängar där ni misstänker att tjänarna
sover. Mitt i rundningen står en
öppen spis där det brinner en eld.

Ett stort matsalsbord med plats för
12 personer dominerar rummet.
Men inne i den rundade alkoven
står en mindre sittgrupp framför
en utbrunnen öppen spis. Det är
ganska mörkt i rummet då stora
gardiner är dragna för fönstren.
Information i rummet: Om spelarna
lyckas med ett normalt Upptäckakast
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(de behöver bara säga att de letar om
de dragit upp gardinerna och släppt in
dagsljuset) så hittar de en pergamentrulle på bordet vid öppna spisen. I
den står det:
På mina resor kom jag en gång över
en sällsam artefakt. Den var stor
som en knytnäve och pulserade i en
kuslig röd färg. Men trots sin ringa
storlek så ínnehar den stora krafter.
Jag utförde många experiment med
den och det visade sig att den läkte
mina sår nästan innan jag fått dem.
Men när jag av misstag råkade väcka
liv i min penna så den skrev av sig
själv så började jag förstå artefaktens
djupaste hemligheter - så mörka och
mäktiga att jag kände mig tvungen
att låsa in den i ett magiskt kärl för
att stänga inne dess krafter innan jag
lade tillbaka den där jag hittat den,
djupt i ett underjordiskt tempel. I
efterhand har jag förstått att jag av
misstag kommit över en av de sju
ursprungliga artefakterna, Pulsera.
Nertecknat av Dolomata den kloka,
hovagiker

och kvinnor som ni antar föreställer
personer ur den försvunna familj
som bodde där innan Ka’mor fick
godset av Sirana. På vardera sida
hallen så finns det dörrar. Den högra
är öppen och verkar leda till ett bibliotek och det låter som att någon är
där inne. Den vänstra är stängd.

5. Ka’mors sovkammare.
Ka’mors sovrum innehåller en stor
säng, ett litet skrivbord och i ett hörn
står en stor badbalja.
Information i rummet: Dörren är låst
och spelarna måste dyrka upp låset för
att komma in. Ka’mor har en nyckel på
sig som de antingen kan få eller stjäla
beroende på hur spelarna hanterar
honom. Om en spelare lyckas med ett
normalt Upptäckakast så hittar hen
en gammal pergamentrulle i en låda i
skrivbordet. Den ser väldigt gammal ut
men vissa delar går att läsa. Den verkar
vara skriven av en Nekromantiker som
hette Raganda.
Pulseras krafter är för starka för mig.
Jag håller på att tappa kontrollen
över både mig och mina återupplivade medhjälpare. Skeletten slåss
bland sig själva och spöken har
blivit mer och mer motstridiga.
Mina krafter är nog inte tillräckligt stora, men med stora magiska

4. Hall på övervåningen.
Ni kommer in ett rum med ett stort
fönster som har utsikt över uppfarten till huset. På rummet hänger
stora porträtt på flera personer, män
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krafter kan man kontrollera fler och
starkare odöda, kanske till och med
den odöde kungen. (Här är en stor
del av texten borta, men längst bak i
boken står att läsa:) Jag blev tvungen
att göra mig av med Pulsera. Jag
har gömt den i ett gammalt tempel,
djupt inne i skogen på ön Anayo.
Jag hoppas ingen hittar den.

kartan finns det några kryss och högst
upp är det kluddat: “Möjliga tempel
där Pulsera kan vara gömd”. Alla kryss
utom ett är dock överstrukna. Det sista
krysset ligger mitt i Anayos skogar, en
del av skogen med mycket vilda djur så
nästan ingen vågar sig dit. Spelfigurerna förstår att templet är där.

7. Källarförråd.
6. Bibliotek och studiesal.
Här träffar äntligen spelfigurerna
Ka’mor. Om de gått dit utan att ropa
på honom utan stormat in, eller utforskat andra delar av huset först, så är
Ka’mor inte på sitt bästa humör. Han
har hört spelfigurerna röra sig i huset
och har varskott sina skelett som nu
slagit en järnring runt godset. Ka’mor
har hela tiden hållit sig i studiesalen på
grund av sin svårighet att gå, men han
är beredd och har ett laddat armborst
under bordet. Han försöker fråga ut
spelfigurerna och när han är nöjd,
alternativt känner att de inte kommer
längre, kallar han på sina fyra skelettvakter som stått gömda i skåp inne i
rummet.
Information i rummet: Om spelarna
ropar efter Ka’mor när de kommer in
i huset så kan de övertala honom att
berätta allt (han visar då alla pergamentrullor och kartan över Anayo.
Kartan ligger på Ka’mors skrivbord. På

I källarförrådet finns det mat och lite
andra saker. Om spelarna vill så kan de
plocka med sig mer proviant, och på
ett lite bord i ett hörn ligger ett svärd
och en läderhjälm.Dörren är låst och
handtaget är förhäxat. Om någon rör
det kommer deras arm att domna och
hänga obrukbar längs kroppen i 1T10
minuter. Om någon gör en noggrannare sökning i förrådet så får de slå
mot Upptäcka. Om någon lyckas med
ett svårt Upptäckakast hittar hen ett
lönnrum där tjänarna är inlåsta. De
är vaktade av en skelettkapten och ett
vanligt skelett som anfaller. Av tjänarna
får de en nyckel till ett rum som Sirana
begagnar sig av då hon är i trakten..

8. Siranas rum.
I Siranas rum står det en säng och ett
skrivbord. Sängen är bäddad och ser
inte ut att ha använts särskilt mycket. Mitt på golvet står det en vacker

21

Sagospelet Äventyr
helkroppsspegel. Mot ena väggen står
ett skrivbord. På den ligger en teckning
av Pulsera och under står det skrivet på
ett språk som ni inte förstår.

händelser inträffar på land. Andra till
havs. Slå tärningsslaget i god tid så
du hinner anpassa händelserna under
resans gång.

De kan välja att ta med sig pappret och
låta någon språkkunnig eller trolldomskunnig titta på det senare. Mitt på
golvet står det en vacker helkroppsspegel (det är så Sirana tar sig till och från
huset). Det är faktiskt den enda spegel
spelfigurerna sett i hela huset. Om
spelfigurerna kommer på det så kan
de antingen välta spegeln mot golvet,
täcka över eller förstöra den för att
förhindra Sirana att besöka godset igen
genom spegelmagi.

Landstigning

Mot Anayo!
Labyrinten med Pulsera finns på
Anayo. Spelfigurerna måste ta sig från
godset, skaffa en båt och ta sig till ön
som ligger nordöst om Daroom. Vart
de beger sig för att skaffa en båt är upp
till dem, lämpligt är någonstans längs
med den norra kusten. På kartan över
Anayo finns enbart större städer utmärkta. Det finns gott om byar också.
Kanske spelfigurerna kommer till en
fiskeby och köper/lånar/stjäl en båt av
befolkningen där?

På håll ser spelfigurerna Anayos kust
resa sig, karg och klippig. Anayo är en
ö utan större naturtillgångar. Där finns
en del odlingsbar mark, men marken
är fattig och ger inte mycket skörd. Ön
är därför kraftigt beroende av import
av mat och varor för att klara sig. Skogen Lichenas på ön består av förvridna,
spensliga lövträd, som inte lämpar sig
till varken fartygs- eller husbygge. I
skogarna finns sparsamt med småvilt,
men djurlivet på ön är liksom jordmånen ganska fattig. I städerna längs
kusterna finns ett antal skeppsvarv.
Med timmer från Daroom bygger man
fartyg som är ryktbara runtom på Masona. Anayo håller några av Masonas
skickligaste båtbyggare.
Precis som Daroom är Anayo invaderat
av Sirana och den odödliga armé som
hon lånat av den odödliga prinsen i
Österlanden. Sirana befinner sig på
Anayo när spelfigurerna kommer dit.
Hon är på väg till templet där artefakten finns.

Slå på tabellen nedan för att avgöra om
det händer något under resan. Vissa
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Ovan; Resan till Anayo
Nedan: Siranas skelettkrigare
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1T10
1

2

3
4

5

6

Händelse
Patrull med skelettsoldater upptäcker spelfigurerna. Det är 2T10
skelett. Skeletten är ute efter spelfigurerna och gör sitt bästa för att
fånga dem.
En grupp minimoner har spårat spelfigurerna och försöker sätta
stopp för dem. Ifall spelfigurerna har hunnit ut till sjöss, försöker
minimonerna sätta eld på spelfigurernas båt.
En sjöorm som patrullerar havet utanför Daroom försöker hindra
spelfigurerna från att nå sitt mål.
En grupp överlöpare från Darooms armé, som nu slåss för Sirana,
möter spelfigurerna och utger sig för att vara på flykt undan Siranas
arméer. De slår gärna följe med spelfigurerna och tar första bästa
chans att försöka överrumpla dem för att ta dem till Dar Balek och
slänga dem i fängelse där.
Spelfigurerna når en öde byggnad. Där finns en del gamla böcker
och annat bråte. I en av böckerna finns historier om spegelmagikern
Exio som det står levde för mycket länge sedan. I samma bok står
det om demonen Bal (som spelfigurerna också träffat på i tidigare
sagoäventyr), och enligt boken finns han fortfarande kvar i världen.
Bal beskrivs där som en uråldrig och mycket mäktig demon. I byggnaden luktar det lite lätt av svavel. På golvet finns en magisk symbol
i en cirkel. Om spelfigurerna lyckas med ett svårt Kunskapskast eller
Trolldomskast, kan de utläsa att det står Bal på ett demonspråk.
Det är Bal själv som bott i byggnaden för inte så länge sedan. Bal är
mycket fåfäng och älskar att läsa om sin egen förträfflighet.
En svår storm drar fram och ställer till förödelse. Om spelfigurerna
hunnit ut till havs riskerar deras båt gå i kvav. Om de befinner sig
på land, kommer fortsatt resande att försvåras avsevärt, så det tar
dubbelt så lång tid att färdas som normalt. Spelfigurerna riskerar
också att bli underkylda och sjuka om de trotsar vädrets makter.
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8

9
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En väldigt demon som rör sig i vattnet där spelfigurerna reser, får
havet att koka. Det första spelfigurerna kommer i kontakt med är
en het dimma, som blir allt tjockare. Snart känner spelfigurerna
lukten av brandrök, varefter de stöter på ett brinnande, kantrat fartyg. Ingen besättning kan hittas. Slutligen börjar havet koka och en
glödande, enormt stor demon dyker upp ur havsdjupet. Demonen
kräver ett tribut av spelfigurerna för att släppa förbi dem.
En hord flygande demoner riskerar att upptäcka spelfigurerna. Spelfigurerna får försöka gömma sig undan den flygande faran. Om de
misslyckas kommer demonerna att gå till attack.
Spelfigurerna möter en trollpacka som flytt undan Siranas hantlangare. Trollpackan kan läka skador, sälja läkande drycker eller förtrolla
vapen.
Slå två gånger.
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Här nedan beskrivs några av de platser
som kan komma att spela någon roll i
sagan.

växt och varelse. I området finns också
en magnetisk källa, som gör att kompasser visar fel.

Anayora

Clavic

Anayos huvudstad, i en stor bukt vid
floden Coburins utlopp i havet. Staden
är vida känd för sina skeppsvarv. I
staden bor omkring 40.000 invånare.
Staden får dagliga leveranser mat och
varor genom hamnen. En av de mer
trafikerade hamnarna i området, på
grund av Anayos beroende av import.
Nu när Sirana intagit ön, är hamnen
relativt öde, vilket leder till att befolkningen, som hålls instängda i staden,
lider svåra umbäranden. Delar av befolkningen hålls inlåst i staden, medan
andra delar av den hålls som slavar för
skeppstillverkning åt Siranas armé.

Kuststad med viss självförsörjning
genom fiske. Här finns också ett
skeppsvarv. Staden är nu intagen av Siranas demoner och skelett. Precis som
i Anayora hålls delar av befolkningen
inlåst i staden, medan andra delar av
den hålls som slavar för skeppstillverkning åt Siranas armé.

Fehmur

Den bukt invid vilken Anayos huvudstad Anayora ligger.

Fiskestad, som Clavic. Staden har också ett skeppsvarv. Eller hade, kanske är
mer rätt, då Siranas armé brände ned
staden i striderna då de erövrade ön.
Kvar av staden är en delvis nedrasad
stadsmur och nedbrunna hus. Invånarna har tvångsförflyttats till Clavic där
de hålls inspärrade innanför stadsmurarna.

Carpus Mohr

Lichenas

Låglänta bergsknallar, ingen högre än
2-300 meter, ligger som en halvmåne
ut mot kusten och stänger in landet.
Området är sparsamt beväxt av slingerväxter och törne, i stort sett inga träd
alls. Det är en mycket oländig terräng
som är svår att vandra i, på grund av
att det är väldigt stenigt och kuperat, i
kombination med törnen och giftväxter. Här finns t ex gott om mycena (se
Monster i Masona), ett halvting mellan

En märklig skog, där de förvridna,
lavbeväxta taniga träden står glest och
ensligt. Marken är täckt av mossor och
lavar, och en hel del stenrösen. Där
växer också en giftig lav som pulvriseras då man trampar på den. Pulvret
blir till en rökpust som tillfälligt förlamar sitt offer, och dessutom ger det
1T10-Rörelse antal skador. I skogen
finns det både grådvärgar och vittror.
Lichenas har ett dåligt rykte bland

Anayora Sudore
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Händelser i skogen
Glaskistan. Spelfigurerna hittar lämningar efter en egendomlig
byggnad. Byggnaden har skrymslen både ovan och under jord.
Under jord riskerar utrymmena att rasa in om någon beger sig dit.
Också ovan jord riskerar man att utlösa ras om man trampar fel.
Stenarna som utgör ruinen är märkligt släta och somliga av dem är
fulla med inskriptioner. Det går dock inte att utläsa något av vad
som står där, det är på ett språk spelfigurerna aldrig tidigare kommit i kontakt med. I ett av de mer välbevarade rummen under jord
kan spelfigurerna hitta en glaskista, i vilken det finns en spensligt
byggd mäniskokvinna. Glaskistan tycks dock vara okrossbar. Kistan
skimrar svagt i ett rödaktigt sken som tycks pulsera en aning, nästan
som hjärtslag. På sidorna av glaskistan finns en mängd inskriptioner,
också dessa otydbara. Det är inte meningen att spelfigurerna ska få
upp kistan om de hittar den.
Levande träd. Spelfigurerna hamnar i en del av skogen där träden
och dess rötter lever. Träden är inte vänligt sinnade mot inkräktare,
varför de försöker snärja spelfigurerna och hålla fast dem tills de
svälter ihjäl. Träden har Rörelse 5 (men kan inte förflytta sig) och 8
liv vardera. Träden kan kommunicera med väsande viskningar.
Grådvärgar. En hord grådvärgar har fått vittring på spelfigurerna
och är ute efter att göra spelfigurerna till sin nästa måltid.
Tunnlar! Spelfigurerna kommer in på instabil mark, som ger vika.
Spelfigurerna faller ned i långa, vindlande underjordiska tunnlar.
Dessa kan vara delvis vattenfyllda, och bebodda av dödskäftar och
andra otäckheter. Desssutom finns risk för ytterligare ras, då tunnlarna är väldigt gamla. Det finns inga spår efter vem eller vilka som
en gång byggt tunnlarna.
Skelettpatrull! En skelettpatrull rör sig genom skogen, och riskerar
att upptäcka spelfigurerna (dessa får försöka gömma sig).
Siranas lägerplats. Spelfigurerna hittar en övergiven lägerplats där
någon eldat nyligt. Glöden har slocknar, men askan är fortfarande
varm. Här kan spelfigurerna eventuellt hitta spår efter Sirana som
bara ligger steget före dem på sin väg mot artefakten.
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Magisk kallkälla. En kallkälla med särskilt gott och friskt vatten
visar sig läka spelfigurernas skador om de dricker av den. Det finns
dock en bieffekt. De riskerar drabbas av hallucinationer under de
kommande 1T10 timmarna, vilket kan ställa till problem för dem.
Fartyg! Mitt i skogen hittar spelfigurerna ett till stora delar övervuxet och halvt ruttnat fartyg. På fartyget finns några skelett av kraftiga
varelser. Spelfigurer som lyckas med ett Kunskapskast listar ut att
det är någon form av troll. Det finns dock ingen förklaring till vad
fartyget gör på land så långt från havet.
Statyn. Spelfigurerna upptäcker en gammal stenstaty i skogen. Statyn reser sig nästan åtta meter över marken och ser kusligt levande
ut. Det visar sig att statyn är en väktarstaty som en gång i tiden vaktat området. Exakt vad den vaktat är oklart. Statyn riskerar vakna
och försöker då försvara platsen mot spelfigurerna. Statyns värden:
Rörelse 6, Rustning 2 (per attack), Liv 14, Förflyttning 12, Initiativ
12. Statyn gör tre skador per lyckad attack. Om spelfigurerna lyckas
fly och tar sig mer än 50 meter från statyn, kommer den inte att
fortsätta följa dem, utan blir stående orörlig igen.
Slå två gånger.
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folket på Anayo. På grund av skogens
märkliga egenheter är det inte många
som vågar sig in dit, de flesta gör tvärtom allt för att hålla sig borta.

en kil i väggen och nu spärrar vägen
tillbaka.
Den krökta korridoren löper i en
cirkel. Med jämna mellanrum finns en
nisch i väggen. Nischerna går inte att
skilja från ingången med fällan, om
man inte lyckas med ett svårt Upptäckakast.

I skogen kan man hitta en del skelett
och utrustningsdetaljer från dem som
försvunnit i skogen innan spelfigurerna
satt sin fot där.

Templet
Templet visar sig vara en stor, mörkgrå
stenbyggnad med ett kupolformat tak
som glänser i solen. Den stora porten
som leder in till templet står på glänt.
Byggnaden är märkligt välbevarad, och
inte övervuxen som man kunnat tro. I
mitten på en av de fyra väggarna finns
en stor metallport. Den ena av de två
porthalvorna står på glänt. På den mjuka, mossbeklädda marken utanför syns
spår av fotsteg, vilka leder in i templet.
Spåren tycks färska om spelfigurerna
undersöker saken.
När man gått in genom porten, kommer man till en korridor som leder rakt
fram, tills den slutar i en krökt korridor. När spelfigurerna nått den krökta
korridoren, finns risk att de utlöser en
fälla. Varje person som passerar får slå
en tärning. På resultatet 7-10 utlöses
fällan, varmed en lönndörr slår igen
bakom dem med en dov duns. Det är
ett stenblock som skjutits ut genom

I den krökta korridoren har Sirana
lämnat fyra skelett på patrull. Dessa
marscherar runt i två par i korridoren,
vilket gör att det är stor risk att de
stöter på spelfigurerna.
Mittemot nischen på motsatt sida av
den cirkelformade korridoren, finns en
lönndörr. Spelfigurerna kan hitta den
både genom att aktivt leta efter den,
eller också genom att du som sagoberättare låter dem göra ett Upptäckakast när de befinner sig i närheten av
lönndörren. De kan då antingen känna
ett svagt vinddrag från väggen, eller se
märken i stengolvet som att något har
skrapat mot det, ungefär som när man
öppnar en dörr som tar i underlaget.
Sirana har redan varit där, hittat
lönndörren och lyckats öppna den.
Hon befinner sig nu i labyrinten. Hon
har med sig två av sina demoner, men
har lämnat skeletten efter sig att vakta
vägen.
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Templet, inuti

Templet, utsida
30

Spelfigurerna kommer då in i en korridor som leder dem in i en labyrint.
I mitten av labyrinten finns en stenpiedestal, på vilken det finns en liten
kista, och i kistan finns artefakten.

med sövande gift på ur väggarna, eller
öppna en fallucka.

Att orientera sig i labyrinten är dock
inte helt lätt, även om den inte är jättestor. Det är lätt att gå fel och slösa tid.
I labyrinten finns både fällor och faror.
Det är upp till Sagoberättaren att styra
vad som händer. Korridorerna och
labyrinten vilar också i mörker. Spelfigurerna måste ha hjälp av facklor eller
lyktor för att överhuvudtaget se något.
Vid strid mot t ex skeletten finns risken att facklorna eller lyktorna kommer till skada, och hur skulle spelfigurerna orientera sig utan en ljuskälla?

Fällor spelfigurerna
riskerar utlösa
Genom att trampa på en särskild stenplatta på golvet, faller en bur ner och
fångar dem om de inte lyckas med ett
svårt slag mot Rörlighet. Blir de fångade måste de hjälpas åt att lyfta buren
och alla måste gemensamt lyckas med
ett lätt slag mot Rörlighet. Misslyckas
någon får de vila en minut och försöka
igen.
Också genom att trampa på en viss
stenplatta på golvet, kan spelfigurerna
utlösa en fälla som skjuter ut pilar

Om du vill kan du låta spelfigurerna
komma riktigt nära att ta fast Sirana.
De kanske får syn på henne, varpå hon
skjuter ut blixtar eller liknande förtrollning mot dem. Och sedan blir det en
jakt fram till målsnöret.
När de tagit sig till mitten av labyrinten, eller befinner sig i närheten, hör
de Siranas triumferande vrål:
“Äntligen! Pulsera är min! Den odöde prinsen och hans soldater måste
nu lyda mig.”
Precis när spelfigurerna kommer in
i rummet ser de Sirana stå borta vid
ett altare med den ena armen uppsträckt och Pulsera i ett fast grepp.
På golvet vid hennes fötter ligger den
skyddande asken som Pulsera legat i.
Vid Siranas sida står en demon, i vars
ansikte det syns något som nästan
ser ut som skräck. Vid Siranas fötter
ligger en annan demon, död. Sirana
ropar något på ett språk som spelfigurerna inte känner igen och en tunn
dimma sprider sig från Pulsera och
till spelfigurernas stora förskräckelse
så börjar stenstatyer och argoyler runt
om i rummet att ruska på sig och sakta
komma till liv. Isande skrik hörs när
ett spöke kommer upp ur en kista och
andra ljud hörs runtom i templet, som
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om alla döda andar och spöken vaknat
till liv på en och samma gång. Sirana
skrattar högt och försvinner genom en
rund spegel hon lagt på golvet. Spegeln
är stor som en sköld ungefär. Hennes
sista demonlivvakt verkar dock tveka.
Han tittar en kort stund efter Sirana
innan han verkar bestämma sig och
vänder sig mot spelfigurerna. Med
morrande stämma mullrar han:
“Hon har lurat mig! Det här är inget
jag önskar ska hända. Ni måste
hjälpa mig att stoppa henne och
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återställa allt som det varit tidigare.
Jag kan ta oss härifrån men då måste
ni lita på mig. Sirana har lärt mig
lite spegelmagi så jag kan ta oss till
en enda destination. Kom fort!”
Han vänder sig mot spegeln som
ligger kvar på golvet, och säger några ord på spegelmagikernas språk,
varpå spegeln återigen blir en portal.
Han vänder sig mot er igen. “Jag är
Ghorgodok! Kom nu, skynda er! Ni
måste lita på mig innan vi blir fast
här!”

Spelfiguerna tittar på den stora demonen som erbjuder dem en flyktväg.
Runtomkring dem i labyrinten hörs
morranden, väsanden, skrapande ljud,
steg och ylanden. Själva stenväggarna
tycks vakna till liv, händer sträcker sig
ut ur dem mot spelfigurerna. De inser

förmodligen att de inte kommer att
överleva om de stannar kvar här. Men
kan man verkligen lita på en demon?
Sagan slutar här. I nästa del, Demontungan, får ni ta del av den rafflande
fortsättningen.

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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