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En spännande saga i dvärgarnas rike

Bordonius öde
Daniel Lehto & Richard Svensson
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En saga till Sagospelet
Äventyr

Sagospelet Äventyr
dvärgarna där har senaste tiden varit
ansträngda, och förhandlingarna har
gång på gång skjutits upp. Nu har hon
inte hört något därifrån på några månader, och vill skicka en delegation dit
för att ta reda på vad som hänt.

Om sagan
Kung Bordonius öde är en lite läskig
saga, avsedd för 3-5 spelare. Sagoberättaren kan hoppa över tabellen över
läskigheter om det bedöms nödvändigt. Denna tabell tillför egentligen
inget till berättelsen, utan är bara
menad för att sätta en kuslig stämning.
Avslutningsvis handlar sagan om skuld
och straff, då spelfigurerna ska avgöra
vilket öde som väntar kungen, om han
ska lämnas till orcherna, släppas fri
eller föras till Drottningborg för att
dömas för sitt brott. Sagoberättaren får
bedöma hur stor vikt som ska lägga vid
detta, beroende på spelgruppens ålder
och mognad.

En tredje möjlig ingång är att spelarna
gestaltar dvärgar från Bordur som varit
ute på en lång resa och nu återvänder
hem, men upptäcker att något inte står
rätt till.
Ytterligare en möjlighet är att spelarna
tar sig an orcherna Dak-Tyll, Jamba
och Troken, som ska ge sig av till Silverberget för att se vad som hänt deras
fränder.

Hur sagan börjar

Vad har hänt?

Det finns olika möjliga ingångar till sagan. Antingen spelar spelarna de medföljande dvärgfigurerna som skickats
ut av Drottning Paunella i Drottningborg, eller av dvärgkungen Knut från
dvärgriket under Spetstopparna, för att
utröna varför det sydligare dvärgriket
Bordur inte svarat på deras bud på flera
månader.

Dvärgkungen Bordonius beslöt för
ett drygt år sedan att öppna en ny
nivå i den djupa gruvan Silverberget. Dvärgarna inledde ett intensivt
grävande, och när de till sist nådde en
ny åder, den största de sett, var lyckan
fullständig. Det visade sig dock att de
inkräktade på ett område orcherna
redan var inne på, och betraktade som
sitt. Dvärgarna vägrade lämna ådern på
grund av dess stora rikedomar, vilket
ledde till strider. Orcherna var långt
färre än dvärgarna, och blev därför besegrade. Den sista överlevande orchen,

Drottning Paunella är orolig att dvärgarna längst i söder under Snötoppsbergen, i dvärgriket Bordur, skurit
sina förbindelser med Drottningborg.
Relationerna mellan människorna och
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häxmästaren Tulik, uttalade en förbannelse över dvärgarna i Bordur, som
gick ut på att de skulle ångra sitt dåd.
Dvärgkungen Bordonius skrattade åt
häxmästaren, och nedgjorde honom.

Spelfigurerna kan också försöka lösa
förbannelsen själva, om någon av dem
kan hantera Trolldom och har Bryta
förtrollning. Det är dock mycket svårt
att lyckas och krävs ett heroiskt Trolldomskast. Dessutom behövs ett antal
saker för att häva förbannelsen, bland
annat Tuliks stav.

Omedelbart därefter drog en märklig
vind genom dvärgrikets salar, vilket
upplöste alla dvärgar – utom dvärgkungen – till dess att bara deras andar
fanns kvar. Andarna hemsöker nu riket
till dess att någon kan bryta förbannelsen, och Bordonius irrar vettlös
omkring i det underjordiska riket.

En annan möjlighet är att spelfigurerna
hämtar hjälp av någon skicklig magiker, när de väl fått reda på att det är en
förbannelse som drabbat dvärgriket.
Detta alternativ gör dock spelfigurerna
mer passiva i sagans upplösning, så
något av de andra alternativen vore att
föredra.

Förbannelsen
Lättast för att bryta förbannelsen är att
kalla på Tuliks nattskugga. Nattskuggan kan låta upphäva förbannelsen, om
rätt förutsättningar ges. Det krävs dels
att Bordonius får sitt straff, och dels att
spelfigurerna för Tuliks stav, en trollstav fylld med inskriptioner, vilken gått
i arv i hans släkt i mer än tvåhundra år.
Tulik har en dotter, och han önskar att
hon kan ta över hans värv över deras
stam. Nattskuggan har inte kraft nog
att bryta förbannelsen utan att dessa
saker uppfylls. Orcherna har sin boning i grottorna i de sydvästra delarna
av bergen, så det blir en resa på några
dagar, antingen i tunnlarna under jord,
eller över klippiga berg.

Förbannelsen bryts
När förbannelsen brutits drar den
magiska vinden genom dvärgriket igen,
varpå alla dvärgar tynar fram ur tomma
intet, på samma plats där de försvann.
Tuliks ande får ro, och dvärgkungen
återfår sitt förstånd (och ångrar det
han gjort). De tre orcherna begär att få
med sig Bordonius för att ställa honom
inför stamrådet för att döma honom
för sina brott. Dvärgarna vill inte gå
med på det, men om spelfigurerna
lyckas medla fram en kompromiss så
kan båda sidor gå med på att Bordonius förs till Drottningborg för att
dömas av Drottning Paulina. Isåfall
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blir det spelfigurernas uppgift att säkert
föra honom dit (vilket kan bli problematiskt, för det finns dvärgar som vill
se till att Bordonius går fri).

avsnittet bifigurer för mer information).
Om de stöter på de tre orcherna, kan
de få ytterligare pusselbitar, men bara
sådant so m orcherna själva listat ut
och vill dela med sig av (det vill säga
om spelfigurerna inte uppträder fientligt mot dem).

Vad som har hänt
Spelfigurerna kommer till en början
inte att veta vad som skett. Det är som
om alla dvärgar i riket gått upp i rök.
Överallt de kommer är saker lämnade
i all hast. Maten står kvar på borden
(men inte så fräsch längre, efter flera
månader), vaktposternas vapen är
släppta på stället de stod på, skrivarnas
bläck och pennor har torkat på skrivborden och det ser likadant ut vart än
spelfigurerna kommer.

Ytterligare information kan de få om
de träffar Tuliks nattskugga, som inget
vill hellre än att finna frid. Tuliks nattskugga beskrivs i avsnittet om bifigurer, och där finns information som kan
vara spelfigurerna till gagn. Kom ihåg
att även om spelfigurerna skulle kunna
se dvärgandarna, vet de flesta av dem
inte vad som hänt. Bara att det skedde
plötsligt, och att de nu finner sig
ensamma i mörkret. Några av andarna
känner till att det förekom strider mot
orcherna nere vid Silverberget, men de
flesta känner inte till detta heller. För
mer information om dvärgandarna, se
avsnittet om bifigurer.

Den som lyckas med ett svårt Upptäckaslag kan känna att det vilar en
otäck känsla i luften, men kan inte
avgöra vad, om den inte också lyckas
med ett svårt Trolldomsslag. Lyckas
Trolldomsslaget kan spelfiguren känna
att det ligger en onaturlig magi i luften
i hela riket.

Var är alla?

För att få reda på bakgrunden, bör
spelarna hitta den vettlöse Bordonius
och försöka få ur honom något. Det är
svårt, för kungen har blivit galen och
talar mest i lösryckta meningar utan
sammanhang. Spelfigurerna kan dock
få en del av historien från honom (se

Bordonius irrar omkring mellan
salarna i sitt underjordiska rike, han
ropar och gråter och vrålar. Hans skrik
och jämmer kan vara det första spåret
spelfigurerna får efter honom. Eftersom han hela tiden flyttar runt, rastlöst
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som om han letar efter något, finns han
inte beskriven i något rum. Det är upp
till Sagoberättaren att avgöra var han
befinner sig. När spelfigurerna först blir
varse att det finns någon som ropar och
klagar högljutt i riket, vet de inte vem
eller vad det är. Dessutom är Bodonius
både skräckslagen och vettlös, så han
gör sitt bästa för att hålla sig undan
spelfigurerna. Tar de upp jakten på
honom försöker han komma undan.
Han tänker dock inte rationellt, så han
gör tokiga val och kan lika gärna få för
sig att stå blickstilla för att han tror
sig vara osynlig då, som att i blindo
rusa runt i gångarna och skrika efter
gömställen.

Resan till Bordur
Om det är här resan tar sin början, kan
det vara Drottning Paunella som kallar
på spelfigurerna. En av de färdiggjorda
spelfigurerna har arbetat för henne
tidigare. Drottningen berättar för spelfigurerna om den förlorade kontakten
med Bordur:
”Som ni vet har vi haft en ansträngd
relation till dvärgarna i Bordur en
längre tid. Vi har försökt prata, men
samtalen har inte lett någonvart. När vi
plötsligt slutade få nyheter från Bordur
förutsatte vi att det var på grund av att
vi inte kom överens, så vi gjorde inget.
Det är nu flera månader sedan. Men så
nåddes vi av bud om att dvärgriket var
stängt även för andra. Ingen bemannade den stora porten. Då började vi ana
oråd. Bordur lämnar aldrig sina gränser
obevakade. Nu fruktar jag att Kung
Bordonius kanske behöver vår hjälp.
Jag vill därför att ni beger er dit för att
ta reda på vad som hänt. Både som en
vänskaplig gest, men också för att säkra
vår tillgång till dvärgasilvret som de
bryter i sina gruvor.”

Orcherna är också i rörelse. Kanske har
de redan hittat Bordonius. De kan då
antingen ha fångat honom eller låtit
honom gå efter att ha förhört honom.
De letar fortsatt efter en förklaring på
vad som hänt och var deras försvunna
vänner är (de vet inte om att deras
vänner är döda, utan tror tills vidare att
det som hänt dvärgarna också drabbat
deras vänner). Det kan tänka sig att
Bordonius är deras fånge när spelfigurerna möter dem.

Spelfigurerna erbjuds hästar och all
den utrustning de kan tänkas behöva
utan kostnad. Slottet står för kostnaderna. Spelfigurerna är fria att proviantera som de vill på någon av stadens
handelsbodar. De får ett brev med sig
av Drottningens skrivare som de får
uppvisa när de handlar.

Dvärgandarna finns överallt. Det är
bara en fråga om spelfigurerna kan se
dem eller inte. Andarna vandrar rastlöst och skrämt omkring i det underjordiska riket.
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Händelse
En grupp älvor har fastnat i en älvjägares fälla, och de försöker ta
sig loss. Kan spelfigurerna hjälpa dem? Älvjägare säljer älvor till rika
personer på fastlandet, på grund av älvornas magiska egenskaper.
Spelfigurerna stöter på en vandrande vålnad som vill komma till ro.
Vålnaden är en gammal drottning som gick ett grymt öde till mötes.
För att hon ska komma till ro måste spelfigurerna leta rätt på hennes
hemliga grav någonstans på slätten, och ta med hennes personliga
ägodelar till hennes ättlingar i Drottningborg.
Spelfigurerna ser en märklig kulle. Plötsligt vaknar kullen till liv och
reser sig upp, och det visar sig då vara en stenjätte som vaknat ur sin
många hundra år långa sömn. Stenjätten är arg och förstör allt i sin
väg. Det är upp till spelfigurerna att stoppa jätten eller ta reda på
varför den är så arg innan den når bebyggelse. Stenjätten har dåligt
morgonhumör och skulle behöva en rejäl frukost. Stenjätten tycker
mycket om sång och dans. Om spelfigurerna kan sätta upp ett skådespel kan jätten lugna ned sig. Särskilt om det innehåller sång och
dans. Om spelfigurerna kan lugna ned stenjätten så somnar den om
igen och sover ytterligare några hundra år.
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En enhörning har fastnat med sitt horn i marken och kan inte
komma loss. En grupp älvor attackerar spelfigurerna om de går nära
enhörningen, för de tror att spelfigurerna ska skada den och stjäla
dess magiska horn. Om spelfigurerna kan övertyga älvorna om att
de är vänligt inställda, får de hjälpa enhörningen, som i sin tur kan
hjälpa spelfigurerna med något, t ex hela skador, ge ett föremål magiska egenskaper eller liknande.
Spelfigurerna hittar en ingång ned i underjorden. Det visar sig vara
en alternativ ingång till dvärgriket. Spelfigurerna når då dvärgriket
genom den långa trappan som leder till sal nummer 67 på kartan
över Bordur.
Tre trädmän kommer gående över slätten. De är mycket upprörda,
då några människor försökt hugga ned dem för att använda timret
till hus. ”Ser de inte skillnad på ett träd och en trädman?” Trädmännen är så pass upprörda att de faktiskt kan tänka sig att ge igen på
spelfigurerna!
Spelfigurerna hamnar i en tät dimma. I dimman kan de se spöklika
gestalter, och då dimman skingrar sig har de hamnat i ett magiskt
land befolkat av älvor. Spelfigurerna kan få hjälp att hitta tillbaka till
sin egen värld igen om de först försöker lösa problemen som älvorna
har. Det är nämligen så att ett antal jättar klunsat in i älvornas magiska rike och förstört stora delar av deras byggnader och områden.
Jättarna är så stora, och älvorna så små, att jättarna helt enkelt inte
har sett dem...
En jättespindelmamma har fullt sjå att hålla reda på alla sina
spindelbebisar som sprungit bort. Hon saknar sju ungar och vill ha
hjälp att hitta dem. Allt hon vet är att de försvunnit någonstans på
slätten.
En isdrake har störtat och brutit vingarna och två ben. Draken
måste få hjälp att spjäla benen vingarna, och sedan ta sig till bergen
där den har sitt hem. Kan spelfigurerna hjälpa till? Isåfall får de välja
sig varsitt föremål från skatten isdraken har i sin grotta (alla isdrakens föremål är gjorda av magisk is och smälter om man tar dem
därifrån).
Slå två gånger på tabellen.
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att avgöra om spelfigurerna stöter på
något särskilt under sin resa.

Händelser
Spelfigurerna får själva välja vilken väg
de tar. Det går antingen att ta landvägen till häst, eller ta med sig hästarna
på ett skepp söderut och hoppa av
på lämpligt ställe längs vägen. Det är
också helt upp till spelfigurerna vilka
platser de tar sig förbi.

Johannaälv: Johannaälv är en
ganska lugn älv som rinner hela vägen
från Spetstopparna, genom Västanskog
och ned till Drottningborg. I Västanskog delar sig Johannaälv och rinner ut
i Drottningvik på flera olika ställen. En
del tror det bor sjöjungfrur i Johannaälv, i alla fall där den rinner genom
skogen.

För att ta sig över Johannaälv krävs det
antingen att man letar upp ett vadställe, eller att man betalar en färja för att
bli skeppad över.

Jock: Liten by mellan två strida jockar. Byborna lever främst på jakt och
fiske. De är vänliga och erbjuder gärna
resenärer kost och logi.

På den Förtrollade slätten sker mystiska ting så där kan du lämpligen
förbereda någon av händelserna på
slumptabellen, eller under spelets gång
låta någon av spelfigurerna rulla en
tärning för att se vad som inträffar. Slå
ett slag per dygn de befinner sig där.

Sjulsmarken: Liten by på Fårön
där Johannaälv möter Drottningviken.
Sjulsmarken ligger alldeles vid havet.
Det är en by med ängar, lador och
bondgårdar. Byborna livnär sig främst
som fiskare, bönder och fåraherdar.
Sjulsmarkens rådförsamling leds av
ankan Acka som är en mycket vis och
bildad kvinna i sina bästa år. Sjulsmarken har ett omtalat värdshus, Den fula
ankungen, som enbart serverar vegetariska rätter.

Platser
Förtrollade slätten: Förtrollade
slätten är en mystisk plats. På nätterna
kan man se dansande ljussken över
slätten, det har vandrare och jägare
som varit i trakten berättat. En del
säger också att de hört märkliga sånger
där. Några tror att det är en plats där
det bor älvor. Men ingen har någonsin
sett en älva där på dagen. Andra tror
att det är spöken. Slå på tabellen för

Snötoppsbergen: I Snötoppsbergen
(även Spetstopparna) lever dvärgarna. De har stora underjordiska riken
där de bor. De ser sällan solen och är
därför ofta ganska bleka. De har ofta
spejare ute för att hålla koll på vad
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människorna har för sig. De vill helst
ha sina skatter och bergens rikedomar
för sig själva. Ingen vet vem som egentligen bodde vid bergen först. Det var
så länge sedan så ingen kommer längre
ihåg det.

gurerna inte besöker Den gröna fén i
Ödesmätt, kan de få höra ryktena på
andra platser de besöker.

Rykten om Bordur på Den
gröna fén

Svartbyn: Fiskeby med stora åkermarker. Här bor främst människor och
ankor. Byn ligger på Fårön.

• Dvärgarna har stängt sina gränser
på grund av en pest som härjar i
deras rike (falskt).

Älvsdal: By med skogen som främsta näring. Byn har ett fint värdhus
som heter Träd och blad och som drivs
av bröderna Rojel, Jån och Ronald.

• Dvärgarna rustar för krig mot
Drottningborg (falskt).
• Dvärgkungen Bordonius är en
riktig girigbuk utan skrupler (sant).

Ödesmätt: Gruvby vid foten av
bergen. Ödesmätt är känt för sina
skickliga smeder. Ödesmätt bedriver
en del handel med dvärgarna i Bordur.
Dvärgarna erkänner det ogärna, men
Ödesmätts smeder är skickligare än deras egna. På värdshuset Den gröna fén
i Ödesmätt kan spelfigurerna få höra
om hur det plötsligt blev helt tyst från
Bordur, och hur porten inte öppnats
på flera månader, vilket är mycket olikt
dvärgarna. För även om dvärgarna haft
problem med att komma överens med
Drottningborg, så har Ödesmätt alltid
haft en god relation med Bordur, kanske beroende på att Ödesmätts jägarkår
till stor del består av dvärgar bördiga
från Bordur. För att göra sagan lite mer
spännande, kan du låta spelfigurerna
få höra olika rykten om Bordur. En
del är sanna, andra inte. Om spelfi-

• Bordur och orchstammarna i
Stenbosalar är på randen till krig
mot varandra (sant).
• Dvärgkungen Bordonius och
dvärgkungen Knut (i dvärgriket
längre norrut i bergen). har funderat
på att gifta samman sina söner för
att skapa ett större dvärgrike (sant).
• Dvärgarna har väckt en urgammal ondska till liv genom att gräva
för girigt och för djupt i berget
(falskt).
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Dvärgriket
”Om Bordur, dvärgriket
Min resa har nu nått Bordur, dvärgriket,
guldets och ädelstenarnas salar, de tysta
salarnas rike, det underjordiska vackra.
Dvärgarna visade stor misstänksamhet
då jag presenterade mig som Allena
Barah av Ingenting, ty dvärgarna var
väl bekant med mig då somliga av dem
träffat mig vid Universitetet för magi i
Drottningborg. För dem var jag fortfarande en ung kvinna, och för dem var
det inte mer än några månader sedan vi
sågs senast. För mig har det varit en livstid. Jag har hunnit bli gammal, och sett
hela Masona. Nu när jag återvänt för att
beskriva de underjordiska rikena på Alea
Masona, innan min resa är slut.
Dvärgarnas rike är ståtligt och fyllt av
prakt. Överallt finns det dyrbarheter
som silversmiden och guldprydnader.
Bordurs dvärgar gillar sina värdesaker.
Dvärgarna i detta sydligt belägna rike,
om vi talar om enbart ön som utgör Alea
Masona, är dock på sin vakt då de tidigare varit i bråk med både människor
och orcher. Jag vet att Drottning Paunella kämpar för att återupprätta goda
förbindelser med kung Bordnoius, men
dvärgarna verkade inte så imponerade av det då jag besökte dem. ”Skulle
människodrottningen vara så mån om
oss om vi inte hade silvret”, skrockade de.

Då min uppgift var att betrakta och
anteckna, förde jag inte diskussionen
vidare. Jag fick audiens hos Bordonius,
som slog mig som en hård och något kall
man. Hans blick var kylig och avståndstagande, och han pratade mycket om
rikets gränser och hur svårt det var att
hålla alla fiender utanför, då både orcher
och människor ville ha deras silver. Jag sa
inte emot, även om jag tvivlar på att det
egentligen är dvärgarna som har rätten
på sin sida då de förmodligen inte var
först på platsen.
Men politik var inte min uppgift. Jag
bodde hos dvärgarna några veckor, och
fick se en helt annan sida av dem än
den de först visade upp; familjerna,
de lekande barnen, omtanken och helt
andra värderingar än de vi traditionellt
tillskriver dem.”
- Ur ”Barahs resa”, av Allena Barah av
Ingenting.

Bordurs salar är mäktiga att skåda. De
har högt till tak, med sinnrikt dekorerade pelare och statyer av dvärgahjältar
och gudar. Taken är välvda och dekorerade med fraktaler och målningar av
hjältedåd. De många salarna är oftast
myllrande av liv, där arbetar hantverkare, barn leker och festmåltider hålls för
att fira något. Nu ligger dock salarna
tysta och öde.
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Korridorerna och tunnlarna har gott
om statyer huggna direkt ur berget.
Dessa pryder korridorerna i långa
rader, som om de stod på vakt.
Beskrivningar av salarna i dvärgriket,
översta nivån
För en uppfattning om skalan är portarna och korridoren ungefär 5 meter
breda, undantaget den stora porten
som är tio meter bred.

1. Den stora porten.
Porten är låst. Ingen öppnar hur mycket spelfigurerna än knackar och bultar
på porten. De måste dyrka upp låset.
Dvärglås är särskilt svåra, så det krävs
ett svårt slag för att lyckas.

2. Entréhallen
I entréhallen finns flera nischer i
väggarna. I dessa står bronsstatyer
av dvärgkungar. Väggarna är också
klädda av freskmålningar föreställande

Slumptabell Bordur
1T10
1
2
3
4
5
6
7
8
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10

Resultat
Ett grönskimrande andeväsen börjar materialisera sig, ger till ett
otäckt skrik, och tynar sedan bort.
Skuggor från ingenting stryker längs väggarna och försvinner sedan
i tomma intet.
Ett sorl av röster hörs, mumlande, mässande, klagande. Sorlet blir
högre och högre tills det tvärt försvinner.
I dammet på golvet har någon skrivit: ”Hjälp mig!”
Ett galet skratt ekar mellan väggarna.
I en spegel som hänger på väggen kan ni se grönskimrande vålnader
stryka omkring runt er. De sträcker ut händer mot er.
I en spegel som hänger på väggen ser ni ordet ”hjälp” skrivas medan
ni tittar på.
Ni tycker er se en skuggliknande gestalt som försvinner runt nästa
hörn. Det hörs klapprande steg eka mellan stenväggarna. Om spelfigurerna tar upp jakten hittar de inget mer.
Platsen blir hastigt väldigt kall, så utandningsluften blir till rök då ni
andas. Frost kryper över golv och väggar. Detta går över inom 1T10
minuter.
Saker från väggar, bord och hyllor vräks ut och börjar yra omkring
genom luften som i en virvelvind. Efter 2T10 sekunder är allt över
och sakerna faller till golvet.
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hjältedåd utförda av dvärgakungarna.
Entréhallen ligger öde. På golvet, där
vaktposterna brukar stå, ligger yxor
och spjut. Luften känns instängd.

med torkad och möglig mat, det är vin
kvar i karafferna och glasen.

3. Vaktrum

7. Mottagning

4. Trappa

För sändebud och gäster samt
förhandlingsutrymmen.

6. Förrådssalar

5. Mottagningssal
Det är här dvärgarna tar emot gäster från människostäderna. De flesta
människor får inte komma längre än
så här. Salen har flera långbord med
dyrbara dukar. På väggarna hänger
gobelänger och ovanför dessa pryder en
mängd sköldar med de främsta dvärgaätternas vapenmärken grottsalen. På
borden står fortfarande en del tallrikar

8. Hissanordning
För transport till de längre nivåerna.

9. Förrådssalar
10. Bostadskvarter för arbetare ovan
jord. Här bor merparten av de dvärgar
som har arbeten ovan jord, t ex jägare.
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ter, och här framförs några av de mest
populära föreställningarna.

11. Badhus
12. Laboratorium
För magiska studier

21. Bokhållare

13. Handelshusens salar

Information, akademiker och arkiv för
viktiga papper och skrivelser.

Här bedrivs handel med t ex
människor och alver.

22. Matsalar

14. Bostadskvarter

23. – 30. Bostadskvarter

För arbetare ovan jord.

31. – 32. Lyxkvarter

15. Stadshus

Bostadskvarter av det lyxigare slaget.
Här bor många av de mer förmögna
dvärgfamiljerna.

Fungerar som stadshus för hela nivån.
Det finns i regel ett stadshus per nivå.

33. Kungaboning

16. Handelskvarter

Dvärgkungens och tjänstefolkets
boning.

Här finns också spelhålor, ölhak och
andra nöjesinrättningar.

34. Lilla tronsalen

17. Avstängt område
Denna sal är avstängd efter en magisk
olycka. Trollkarlen Halvdan Måttvalls
orsakade en magisk storm under ett experiment, och salen lider fortfarande av
detta, genom att verkligheten ständigt
ändras och skiftar i salen; olika tidespoker blandar, tyngdkraften skiftar,
ljud och ljus går ibland att ta på, m.m.
Därför är porten alltid ordentligt låst
med flera lås. Porten är även försedd
med varningar.

35. Fånghålor och stadsvakt
36. Förråd
Här håller också inventarierna till, de
som håller reda på vad som finns och
vad som behöver fyllas på i förråden.

37. – 39. Bostadskvarter
40. Matreserven. Mat för svåra tider
sparas här.

18. – 19. Bostadskvarter
20. Teater
En stor rund sal med ett sluttande
plan av läktare runt om en liten scen i
mitten av salen. Dvärgarna älskar tea-
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41. Akademikerkvarteret

65. Matsal
66. Bibliotek och studiesalar
67. Lilla utgången

42. Lilla skattkammaren
43. Förråd och vakt
44. Tronsalen
45. – 49. Bostadskvarter
50. Trolldomsministeriet
51. Träningssal för elitgardét
52. – 56. Boningar
57. Hantverkarkvarteren
Här finns ett flertal smedjor, och ett
stort antal luftkanaler som leder till
ytan drygt trehundra meter högre upp.
Vill man hemskt gärna går det att
klämma sig igenom de trånga luftkanalerna, men det är inget som rekommenderas. Dessutom spärras vägen var
femtionde meter med ett järngaller.

Den här utgången är hemlig för de
flesta. Dörren in till rummet är alltid
låst. Rummet leder till en trappa som
löper några hundra meter högre upp
på bergssluttningen ovanför.

68. Lilla porten
Porten vaktas vanligtvis ständigt av ett
dussin dvärgar som går i skift för att
täcka dygnets alla timmar. Nu är dock
porthuset öde och porten står halvt
öppen.

69. Fyrtornet

59. – 60. Bostadskvarter

En underjordisk fyr, fast med avsikten
att med hjälp av stora ljus skönja det
som döljer sig i mörkret. Här uppe
finns också jättelika armborst som
monterades på platsen efter att riket
blev attackerat av ett sjömonster för
längesedan. Härifrån kan man gå vidare mot sydligare domäner av Bordur.

61. Stora skattkammaren

70. Vaktstuga

62. Förrådsutrymmen

Härifrån håller dvärgarna vakt så att
ingen – eller inget – tar sig in i riket
denna väg. Högst upp på utposten
finns en stor bronsklocka. Denna ringer dvärgarna i vid fara. I vanliga fall är
det alltid ett dussin dvärgar posterade i
vaktstugan.

58. Basarer
En jättelik marknad.

63. Handelskammare
64. Handelshusens salar. Här finns
även banken.
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Silverberget

71. Floden
Den underjordiska floden flyter i sakta
mak fram. Dvärgarna har ett flertal båtar förankrade vid utposterna på öarna.

Till Silverberget tar man sig lättast
genom först sal 8 (hissanordning) eller
72 (stora trappan), och sedan vidare
genom tunnlarna längre ned i berget.
Silverberget är det djupaste dvärgarna
grävt. Där stötte de på enorma mängder silver, men också befintliga gångar
som någon annan grävt. Det är dessa
som orcherna hävdar är deras, och
även om det inte är orcherna själva
som grävt ur gångarna, så är de som en
gång grävt dem borta. Gångarna var
öde när orcherna hittade dem för några
år sedan. Orcherna har hunnit utvinna
lite av silvret i den jättelika ådern, men
de är en liten stam som inte har så stora resurser, så de har inte hunnit långt.
Orcherna föreslog att Bordonius kunde
få del av silvret genom att hjälpa dem,
men han vägrade då han ansåg att det
var hans. ”Allt som finns i detta berg är
mitt!” förkunnade han. Och det ledde
så småningom till striderna.

72. Stora trappan
En enorm spiraltrappa runt ett jättelikt hål var botten drunknar i mörker.
Trappan leder ner till djupare domäner
i dvärgriket. Det djupa hålet fortsätter
även då trappan tar slut.

73. Hemligt förråd
En hemlig gång från sal 36 leder till ett
naturlig grottsal där dvärgarna förvarar
nödfallsproviant som ska räcka i upp
till ett år i händelse av belägringar eller
andra skeenden dvärgarna inte rår på. I
salen finns också vapen, utrustning och
dvärgabrygd i stora tunnor. .

74. Förrådsgång
En lång, välvd tunnel uthuggen ur berget. Längs ena väggen finns stora ölfat,
kistor, spannmål i stora säckar, m.m.

75. Den hemliga skattkammaren
Det innersta rummet i det dolda
utrymmet är kvadratiskt och innehåller
en mängd skatter, av vilka många är
stulna av orcher, vättar och människor
genom århundradena.

Det första som spelfigurerna får syn
på om de besöker platsen, är de döda
orcherna. Platsen är hemsökt av de
döda orchernas spöken. De stannar
kvar tills oförrätten hämnats eller lösts
på annat sätt. Här är Tuliks nattskugga
som starkast. Den kan bara röra sig i
området kring Silverberget.
Nattskuggan uppsöker spelfigurerna
om de kommer till platsen.
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Stenbosalar – orchstammarnas riken
För att komma till orchernas tillhåll,
kan man antingen följa den underjordiska floden söderut, eller också gå till
Silverberget längst ned i dvärgriket,
och sedan följa tunnlarna därifrån och
vidare till Stenbosalar, där en orchstam
på ett fyrtiotal individer bor. De var
över sextio tidigare, en efter konflikten
med dvärgarna är de inte så många
kvar. Merparten av dem som är kvar i
stammen är antingen gamla och sitter
i orchrådet, eller också sjuka, unga och
barn.
Rådet är mycket bekymrade över situationen som uppstått. De har inte några
jägare kvar. Inga krigare att försvara

dem mot fiender. Dessutom är orchkungen Ryk II en av de stupade. Rådet
försöker nu fatta besluten utan honom.
Inte ens häxmästaren Tulik har de kvar
vid sin sida.
Hos orcherna finns Sternum, en
krigare som sårades svårt i attacken
från dvärgarna, men som lyckades fly
tillbaka till stammen. Han kan berätta
för spelfigurerna om överfallet:
”De kom med buller och bång. De hade
grävt en tunnel, som mötte vår. Och så
hittade de oss där. ’Det är vårt silver’,
menade Bordonius. Ryk sa som det var.
Att det var vårt, men att vi var för få för
att ta hand om allt. De kunde få en del
av silvret om de hjälpte oss med gruvan.
Men Bordonius ville ha allt för sig själv.
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Slumptabell för resan till orchernas domäner
1T10
1

2
3

4

5

6

Möte
En grupp vättar som märkt att riket ligger öde har funnit en annan
väg in, och befinner sig på platsen för att plundra det. De har fyllt
flera säckar med värdeföremål och är på väg att ta sig ut då spelfigurerna får syn på dem. Vättarna vill inte bli avslöjade och betraktar
alla de möter som fiender.
En bitarbagge (se Riddare & hjältedåd, s.67) anfaller spelfigurerna
genom att hoppa ned på den av dem som går sist i ordningen.
En grupp dvärgar som anlänt till riket efter att förbannelsen lades
är på väg därifrån, och stöter på spelfigurerna på vägen. Dvärgarna
har letat överlevande fyra dagar utan resultat. De ämnar lämna detta
förbannade ställe.
Tunneln spelfigurerna vandrar i rasar in. Spelfigurerna måste klara
Rörelseslag för att undkomma rasmassorna oskadda. Sedan spärras
vägen vid en tillbakaresa. En koloni av hoppingar (se Riddare &
hjältedåd) på resa blir åtskilda av raset. De vill ha spelfigurernas
hjälp att återförenas med sina vänner.
Spelfigurerna ser hur tunneln öppnar sig till en grottsal, varifrån
ett högt muller hörs. När de smyger närmre riskerar de utlösa en
fälla som hindrar dem från att vända om (ett järngaller faller från
taket och spärrar vägen). För att undvika fällan måste de klara ett
svårt Upptäckaslag. Annars ser de inte att något inte står rätt till. I
grottsalen bor en bergsdrake (Se Monster). Fällan är drakens sätt att
se till att de som kommer dit inte kan fly innan de blivit uppätna.
Draken har dessutom en mycket stor skatt. Draken heter Agatel den
Tandlöse och är mycket gammal. Agatel är ganska slö numera, så
om spelfigurerna är för besvärliga är det helt enkelt inte värt mödan
att äta upp dem.
Spelfigurerna hittar en bortglömd underjordisk fästning med egendomliga byggnationer och märkliga bilder målade på väggarna. Det är
resterna efter det försvunna folket som fanns på ön långt innan både
människor och dvärgar levde där. Det finns en chans att hitta kraftfulla magiska amuletter på platsen om spelfigurerna lyckas med ett Upptäckslag. Platsen är dock instabil och risken för ras är överhängande.
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7

Det hörs ett muller i tunneln, och strax därpå börjar vatten först
sippra in, sedan forsa. Tunneln vattenfylls hastigt. Spelfigurerna
måste fly för sina liv.

8

Spelfigurerna hittar en grottsal med tusentals stenstoder föreställande människoliknande varelser i rustningar. Stenstoderna är gamla
krigare vilka drabbats av en förbannelse, som förvandlade dem till
sten. De ska stå där som stenstoder intill att öns framtid hänger på
deras insats, då förbannelsen ska brytas och de få chansen att rädda
ön. De är en mycket mäktig, och skrämmande syn. Platsen omges
av mörk magi, vilken spelfigurerna kan känna om de lyckas med ett
normalt Trolldomskast.

9

En grupp orcher från Stenbosalar är ute och vandrar i tunnlarna. De
blir skrämda av spelfigurerna och dessutom misstänksamma till vad
spelfigurerna gör där.
En dödskäft (se Riddare & hjältedåd, s.69) som kommit ifrån sin
flock får korn på spelfigurerna och bestämmer sig för att de är dess
nästa byte.

10

Så de hotade, men Ryk har aldrig varit
feg av sig. Han skakade på huvudet och
sa att han aldrig skulle lämna det ifrån
sig. Då högg Bordonius ned honom. Det
fick oss andra att gå till anfall. Dvärgarna var dock för många. Vi kämpade,
men jag förstod att vi skulle förlora,
och jag kallade till reträtt. Dvärgarna
nedgjorde oss i flykten. Det sista jag hörde
innan jag flydde hals över huvud, var
Tuliks röst som uttalade en förbannelse
över dvärgarna i Bordur, innan han
skrek till av smärta varpå allt blev tyst.”
Sternum vill hämnas på dvärgarna, och
han har inga avsikter att hjälpa till att
bryta förbannelsen om han får höra att
den fungerade. ”Det är precis vad de
förtjänade”, resonerar han.
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1. Port: porten är oftast bevakad av en
vaktpost, men orcherna har inte nog
med folk till detta nu.
2. Sovsal: Sovsalen ligger öde. Vanligtvis brukar här sova krigare, men de
blev dödade av Bordonius och hans
soldater.
3. Orchkungens gemak: här bor
orchkungens familj. De består av en
fru och fyra barn. De sörjer ännu sin
förlust.
4. Sovsal

5. Förråd
6. Matförråd: Här finns tunnor med
en stark, illaluktande dryck, andra tunnor med inlagd fisk, samt en mängd
stänger i taket där det hänger torkat
kött och hårdbröd. Vid ena väggen
finns säckar med rotfrukter, som potatis och morötter, och stora nät med
lök.
7. Sov- och matsal
8. Rådssalen: I rådssalen håller rådet
till. Den yngste medlemmen är Tuliks
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dotter Tyll, som upptagits i rådet efter
sin faders död. Tyll är trettio år gammal och väl bevandrad i de magiska
ritualer som hennes far skolat henne i.
Tyll tackar ja och tar emot staven om
spelfigurerna har med sig den till henne. Hon blir mycket glad, och ställer
flera frågor om hur spelfigurerna hittat
staven, och blir mycket intresserad om
de berättar om hennes fars nattskugga
och förbannelse. Hon kan eventuellt
tänka sig att försöka hjälpa spelfigurerna att bryta förbannelsen (om de inte
gjort det redan) om de kan övertyga
henne om att det är hennes fars vilja.
9. Fånghåla: Just nu finns det ingen
fånge där.
10. Sovsal/förråd

Slutet
Slutet på Bordonius öde är väldigt
öppet. Lyckas förbannelsen brytas? Vad
händer med Bordonius och de andra
inblandade? Får Borndonius något
straff? Orcherna vill ha honom, men
Bordurs dvärgar vägrar gå med på det,
om nu inte spelfigurerna tagit med sig
Bordonius på resan till Stenbosalar.
Får spelfigurerna föra Bordonius till
Drottningborg för att dömas av Drottningen? Eller vill dvärgarna hellre att
Ödesmätt står för dom? Kan orcherna
gå med på det? Bordur har den avgjort
största krigsmakten, men ska det få
stå i vägen för rättvisan? Vad händer
med Silverberget? Kan spelfigurerna
få orcher och dvärgar att samsas om
rikedomarna där?

11. Förråd och skattkammare
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Bifigurer

Bordonius, vettlös kung
Dvärgkungen Bordonius är 287 år
gammal och har nyligen förlorat
förståndet. Han blev galen då han
nedgjorde Tulik och förbannelsen
drabbade riket. Han är en särskilt
grov dvärg med ansiktet och armarna
fulla av svarta tatueringar. Hans hy
är väldigt ljus, nästan albinolik, och
hans djupt insjunkna ögon är mörka
och rödsprängda. Hans skägg och hår
är okammat och ovårdat sedan han förlorade förståndet. Han saknar skor och
går barfota, och hans kläder är trasiga.
Han ser mer ut som en luffare än en
konung.

drabbade riket. Han kan bara ge spelfigurerna vissa ledtrådar. Han upprepar
orden ”Silverberget”och ”Skuggan”
(här syftar han på Tuliks nattskugga).
Han gråter mycket och tycker synd
om sig själv, då han inte mumlar och
mässar obegriplig gallimattias. När
spelfigurerna stöter på honom kan han
få dem att misstänka att något hände
vid Silverberget genom att upprepade
gånger utropa just detta ord gång efter
annan.

Bordonius kan inte riktigt kommunicera som förr sedan förbannelsen
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Rörelse: 5
Trolldom: 2
Liv:
5

Kunskap: 4
Upptäcka: 5
Rustning: 2
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Orcherna
Dak-Tyll, Jamba och Troken
Tre orcher som skickades ut av sin
stam för att ta reda på vad som hänt.
Dak-Tyll är en kvinna, som har en
stor kroksabel på ryggen och lindade
läderband rund underarmarna. Hon
har märket av en knuten näve på
bröstet. Detta betyder att hon är en av
de starkaste och skickligaste krigarna i
stammen. Hon är således medlem i De
knutna nävarnas orden.

Dvärgandarna
Dvärgandarna som rastlösa stryker
omkring i riket är alla isolerade från
varandra, ingen kan upptäcka de andra
andarna, så de är alla dömda att till
tidens ände i ensamhet stryka omkring i de öde tunnlarna och salarna.
Spelfigurer som klarar ett heroiskt slag
mot Trolldom kommer att kunna se
andarna. De ser ut som grönskimrande, bleka, halv genomskinliga versioner
av sina gamla, fysiska jag. Spelfigurerna
måste klara ett svårt Trolldomskast för
att inte bli skrämda av andarna om de
får syn på dem.
Rörelse: 0
Trolldom: 1
Liv:
1

Jamba är mindre och spenslig, väldigt
kortväxt för att vara en orch. Hon är
med som kartläsare och lärd. Hon duger inte till att slåss, men kan orientera
sig och talar en mängd språk flytande.
Hon har ett träben efter en olycka, och
ett par stora glasögon på nästippen.
Troken är också han en krigare, men
huvudet kortare än Dak-Tyll. Troken
är en mycket skicklig skytt och prickar
oftast målet med sitt armborst, som
en vanlig människa aldrig skulle orka
spänna.

Dak-Tyll

Kunskap: 1
Upptäcka: 1
Rustning: 0

24

Rörelse: 7
Kunskap: 3
Trolldom: 3
Upptäcka: 3
Liv:
5
Rustning: 3
Specialförmågor
Utrustning: Kroksabel, axelväska,
dolk, rund sköld, 10 m rep

Jamba

Troken

Rörelse: 3
Kunskap: 6
Trolldom: 3
Upptäcka: 4
Liv:
5
Rustning: 2
Specialförmågor
Utrustning: Pergament, bläck,
pennor, bestiarium över underjordens monster, lykta, lampolja,
tråd

Rörelse: 6
Kunskap: 4
Trolldom: 2
Upptäcka: 4
Liv:
4
Rustning: 3
Specialförmågor
Utrustning: Armborst, koger med
20 pilar, ryggsäck, dolk
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Tuliks nattskugga
En formlös skugga som en gång var
häxmästaren Tulik, en av orchstammens högst stående ledare. Man kan
av skuggan ana formen av en orch,
men inte mer än så. Nattskuggan kan
berätta om det som skett, och om sin
förhastade förbannelse innan dvärgakungen nedgjorde honom. Han är
dömd att inte få ro förrän förbannelsen
bryts och hans stav återförs till hans
stam, så att hans dotter kan ta över
hans värv.

som blev straffad och inte också hans
folk.”
Nattskuggan kan inte lämna platsen,
men kan bistå spelfigurerna med viss
hjälp med information. Han hade
gärna önskat att han kunde bryta
förbannelsen själv, men han har inte
krafter nog för det som Nattskugga.
Det enda sätt han kan interagera med
den fysiska världen på är genom tankar
och tal, och även det beskriver han
som begränsat, han känner sig långsam
och trögtänkt.

Tulik kan inte erbjuda något om
spelfigurerna hjälper honom, men han
bönar om deras hjälp och ångrar sin
dumhet. ”Hämnd är inte rätta vägen
att gå, det borde bara vara Bordonius
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Spelfigurer
Här följer fem färdiggjorda spelfigurer
som ni ka ha när ni spelar sagan, men
det är inget tvång. Använder ni dessa
spelfigurer kommer ni redan att ha en
del kunskap om Bordur eftersom det

varit ert hem en gång i tiden (även om
det är längesedan), medan det blir en
annan vinkling på det om ni väljer att
skapa egna spelfigurer. I sådana fall får
sagan ett tydligare drag av att utforska
också.

Rörelse: 6
Trolldom: 1
Liv:
5

Kari
Du ser dig som den självklara ledaren.
Inte bara för att du har blått blod – du
härstammar från en mäktig ätt som
härskat i riket för länge sedan. Du är
kaxig, och tycker inte om när andra
försöker bestämma saker. Helst vill du
alltid vara inblandad i alla beslut, och
då att de andra ska tycka som du gör.

Kunskap: 3
Upptäcka: 6
Rustning: 2

Färdigheter: Stridshammare 2,
Undvika 2, Dyrka lås 3, Orientera 1.
Utrustning: Stridshammare (skada
2), magisk styrkering (+1 på Rörelse vid tärningskast som innefattar
styrka),
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Båda slagen måste lyckas för att
förtrollningen ska lyckas.
Färdigheter: Magikunskap 2, Överlevnad: Underjorden 1, Dans 2, Sjunga 2,
Trolleritricks 1.

Förtrollningar
Helande sång [bardmagi]: 2
Sång som läker en skada per minut
på alla som hör den. Vid automatiskt
misslyckande tar magikern en skada
per person som helas.
Stridssång [bardmagi]: 1

Morina
Du har studerat magins konster och
behärskar bardmagi. Med denna speciella sång kan du både hela dina vänner
och stärka dem i strid. Du föredrar att
inte slåss själv, utan håller dig gärna i
bakgrunden. Somliga skulle kalla dig
feg, men du ser dig hellre som försiktig.
Rörelse: 3
Trolldom: 5
Liv:
5

Kunskap: 5
Upptäcka: 3
Rustning: 0

Bardmagi: Kan använda bardmagi.
För att lyckas med bardmagi slås två
slag, det ena för färdigheten ’sjunga’
och det andra för förtrollningen.

Sång som får alla som hör den och som
är vänligt inställda mot sångaren att få
en nivå lättare svårighetsgrad vid alla
stridsslag så länge sången varar. Vid
automatiskt misslyckat får fienderna en
nivå lättare istället.
Sövande sång [bardmagi]: 1
Sång som får alla som hör den att falla i
sömn i 2T10 minuter. Vid automatiskt
misslyckande somnar magikern istället.
Utrustning: Stav, harpa, första hjälpenkit, 2 filtar, fnöske och flinta, 2 dagars
proviant, penna, papper.
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Rörelse: 5
Trolldom: 2
Liv:
5

Malon
Du har arbetat som livvakt åt dvärgakungen, men det är väldigt många år
sedan nu och efter att du skadats och
förlorat din ena arm tyckte du det var
dags att lämna över till yngre förmågor.
Men du kunde inte lämna äventyret.
Därför har du blivit upptäcktsresande.
Du har tillbringat ett flertal år till havs,
men fick hemlängtan och återvände
därför till Bordur.

Kunskap: 4
Upptäcka: 5
Rustning: 2

Färdigheter: Kroksabel 2, Klättra 2,
Smyga 1, Hantera fällor 2, Slagsmål 1.
Utrustning: Kroksabel (skada 2),
axelväska, 2 dagars proviant, nitläderharnesk,
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Sagospelet Äventyr

Rörelse: 3
Trolldom: 3
Liv:
5

Tundra
Du är vältalig och kan sällan hålla tyst.
Du är ordentligt påläst om det mesta
mellan himmel och jord, och vill gärna
visa det. Ibland har du fel, men det
erkänner du aldrig. Du har under flera
års tid arbetat som skrivare och rådgivare i Drottningborg, och ofta fått resa
med bud och förhandlingar till kung
Knut i det nordligare dvärgriket, och
till kung Bordonius i Bordur.

Kunskap: 7
Upptäcka: 3
Rustning: 0

Färdigheter: Historia 3, Geografi 2,
Dolk 1, Söka 2.
Utrustning: Dolk, lykta, lampolja,
elddon, vattenskinn, 10 m rep, papper,
penna, bläck.
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Nu figurer och pyssel i varje saga!
Så här gör du:
1: Skriv ut arken med figurer.
2. Klipp försiktigt ut varje figur för sig.
3. Vik efter de streckade linjerna.
4. Limma eller tejpa fast figuren på t ex en bit kartong eller ett
gammalt mynt, så att figuren står bättre.
5. Använd figurerna i spelet, lek med dem eller samla. Och
framför allt: ha kul!
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