Dioramasaga

Trollkungens kval
Denna saga är specialskriven för Sagospelet
Äventyrs Kickstarterkampanj, och finns endast i ett exemplar. Sagan kompletteras av de
Lego-miljöer som byggts av Sagospelet Äventyrs skapare Daniel Lehto. Dessa Lego-miljöer finns endast i ett exemplar vardera.

När sagan börjar har spelfigurerna slagit läger
i skogen, då Pilou hittar igen dem. För denna
del av sagan, använd spelplansbiten med en
eldstad, en kulle och ett träd.

Detta har hänt
Pixa, en pegas, är försvunnen. Pixas vän Pilou, en liten vätte, är förstås utom sig av oro.
Pilou har lyckats spåra Pixa till Trollkungens
underjordiska fästning, men dit in vågar hon
inte bege sig.

Sagan börjar

Vad Pilou inte vet är att Pixa begett sig dit
frivilligt. Hon fick ett bud av Trollkungen där
han bad om hennes hjälp för att bli frisk från
en dödlig sjukdom. Trollkungen är en skurk,
det ska inte stickas under stol med, men
Trollkungens drake är ändå värre. Och den
enda som kan kontrollera draken är Trollkungen, som vet att om han försvinner kommer draken att plåga landet på ett helt annat
sätt än vad Trollkungen gjort. Trollkungen
har nämligen inget intresse av att förstöra,
men han hotar gärna och tycker om guld och
värdesaker. Draken skyr inga medel. Trollkungen har nämligen en särskild förmåga som
låter honom befalla draken.

Det är sent på kvällen. Solen har gått ned
och stjärnorna tänts en efter en. Ni sitter vid
lägerelden i en skogsglänta och njuter av den
svala sommarkvällen, då det plötsligt hörs ett
prasslande läte från buskarna vid gläntans utkant.
Ögonblicket senare ser ni en liten varelse lösgöra
sig ur mörkret. Ni känner igen varelsen som den
lilla vätten Pilou, en busig och vanligtvis glad liten
krabat. Pilou ser dock både orolig och uppgiven ut.
Hon stapplar fram till er, och sjunker ned på knä
vid elden.
”Han… Trollkungen… det är fruktansvärt”,
utbrister hon och begraver ansiktet i händerna.
Efter en liten stund tittar hon upp. ”Kan ni hjälpa
mig?”

Och även om Trollkungen inte haft bekymret
med draken, så skulle Pixa ha hjälpt honom.
Hon tänker att hon måste hjälpa alla som
behöver hennes hjälp.

Pilou är säker på att Pixa är kidnappad av
Trollkungen. Hon berättar att Pixa varit borta flera dagar. Det är inte likt henne. Pilou har
letat och letat, och efter att ha fått ett tips av
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några skogshuggare, kunde hon till sist hitta
spår av Pixa utanför Trollkungens underjordiska fästning. Hon hittade både hovspår på
marken och en fjäder från Pixas vinge.

En annan lösning kan vara att leta efter en
annan väg in. Om du som Sagoberättare vill,
kan du låta spelfigurerna lyckas med det alternativet. Välj i sådana fall var på spelplanen de
kommer in i den underjordiska fästningen.

Pilou är säker på att Pixa är i knipa, men
Pilou är liten och klen och vågar inte bege
sig in i Trollkungens underjordiska domäner
ensam, eller egentligen inte ens tillsammans
med spelfigurerna. Om de inte kan lova på
hedersord att inget ont kommer att hända
henne.

När de hittat dörren, beskriv hur den vid en
första anblick ser ut att vara en del av själva
bergväggen. När de lyckats öppna den, viker
den upp sig in i berget.

Oavsett om hon följer med dem ned i underjorden eller inte, så kan hon visa dem vägen
dit.
Resan till berget där Trollkungen har sin
boning går utan problem.
Ni har kunnat se berget torna upp sig ovan
skogen större delen av dagen, och hel tiden
har ni närmat er. Nu står ni till sist invid de
klippiga stenblock som utgör bergets fot.
Pilou säger att det är där någonstans ingången finns. Hon har dock inte kunnat hitta den,
och även om hon gjort det skulle hon inte ha
vågat gå in.

Ingången
I mörkret innanför porten som öppnat sig,
ser ni in i en tunnel med jordgolv och stenväggar. Längs väggarna växer slingerväxter
och rötter tränger fram mellan stenarna. Det
luktar jord och instängt.

För att hitta ingången kan spelfigurerna slå
ett Upptäckakast. Vid lyckat hittar de ingången som är olåst. Vid misslyckat hittar
de ingången som är låst. Vid automatiskt
misslyckat måste de fortsätta leta.

I korridoren finns en fälla som utgörs av ett
spindelnät. Spindelnätet går att fälla åt sidan
utan att ha sönder det. Lyckas man upptäcka
mekanismen som fäller undan spindelnätet
händer inget. Går man rätt igenom spindelnätet ringer en klocka inne hos Trollkungen
som då blir förvarnad om objudna gäster.

Ifall ingången är låst, måste den öppnas
antingen genom ett lyckat Trolldomskast,
eller genom att slå sönder porten (Rörlighetskast, hjältedåd, slå tre tärningar och välj den
sämsta), att dyrka upp den (Rörlighetskast),
eller att vänta tills någon kommer in eller ut
genom porten.

Låt spelarna slå var sitt Upptäckakast för att
se om de kan upptäcka fällan och mekanismen. Vid misslyckat ser de inte att det är en
fälla.
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Rummet med vapnen
Rummet efter spindelnätsfällan är större
och har stengolv. I det ett av hörnen finns
en tunna i vilken det står några vapen. Ifall
spelfigurerna utlöste larmklockan kommer
fyra små pysslingar springande. Pysslingarna
är trogna Trollkungen och vill inte släppa in
spelfigurerna så de får se att Trollkungen är
sjuk. Pysslingarna är inte mycket för att slåss,
men de kan försöka luras. Själva är de mycket
lättlurade. Låt spelfigurerna spela ut ett
samtal med pysslingarna, och om det behövs
kan du låta spelarna slå ett lätt Upptäckakast
för att se om de kan lura pysslingarna (men
du kan också låta spelarnas agerande vara
avgörande).
Om spelfigurerna lyckas lura pysslingarna
kan de bege sig in i korridoren som leder
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vidare från rummet. Om de inte lyckas lura
pysslingarna, försöker dessa stoppa spelfigurerna genom att skrämmas, bitas eller ta
spelfigurens utrustning.

Om spelfigurerna inte utlöste larmklockan,
är korridoren tom. I annat fall finns där två
skelettkrigare som spärrar deras väg.
Spelfigurerna kan ta sig förbi skeletten genom att luras (Upptäcka), släppa dem fria (de
är slavar hos Trollkungen) eller strida mot
dem (Rörelse).
För skelettkrigare, se regelboken, sidan 110.

Pysslingarna
Kunskap
Trolldom
Initiativ
Liv

3
1
6
1

Rörelse
Upptäcka
Förflyttning
Rustning

3
3
3
1

Matsalen
Den första öppningen i korridoren leder till
en lite matsal. Om larmklockan utlöstes, är
rummet tomt. I annat fall sitter pysslingarna
här inne och äter på tallrikar av guld.

Korridoren
Korridoren som leder vidare från rummet ni
nyss befann er i har också den stenlagt golv.
Väggarna är spräckliga och består av stenar
i olika färger. På vänster sida av korridoren
finns två öppningar, en alldeles i början och
en i slutet av korridoren.
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Det hemliga utrymmet
Modstulen

I slutet av korridoren finns en lönndörr som
leder till en nisch i väggen. Där finns ett
magiskt svärd och en magisk sköld. För att
hitta lönndörren måste spelfigurerna klara ett
Upptäckakast.

Magisk, levande sköld
Skölden är levande och vill absolut inte
få stryk. Därför försöker skölden till varje
pris undvika att bli träffad av attacker. Att
försvara sig med skölden är en nivå svårare
än normalt. Skölden läker en skada per dygn i
spelet och har fem rustningspoäng totalt.

Pacifica
Magiskt, levande svärd
Svärdet är levande och låter bara ägaren
använda det till försvar (en nivå lägre svårighetsgrad), och vägrar helt sonika att utföra
attacker. Om spelfiguren skulle lyckas med
ett attackslag innebär det bara att spelfiguren
inte tar skada själv, men utdelar heller inte
någon skada på motståndaren.

Korridoren med fälla
I slutet av den långa korridoren leder en kortare korridor in till ytterligare ett rum. Korridorens väggar är bevuxna med klängväxter
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och ett område på väggen har vassa taggar som
sticker ut.

Trollkungen är en skurk, så är han inte genomdålig. Draken däremot är en riktig fuling
som bara traktar efter guld och rikedomar.
Pixa vill att spelfigurerna beger sig till häxan
Velho för att skaffa ett botemedel. Pixa kan
nämligen bara ta hand om Trollkungen så
han inte dör, men inte bota honom.

I korridoren finns en fälla, men det är inte
taggarna på väggen. Taggarna är egentligen
drakens mjölktänder som Trollkungen satt
upp på väggen som prydnader Den egentliga
fällan är slingerväxterna, som är levande och
lyder Trollkungens order. Trollkungen kommer befalla slingerväxterna att ta fast spelfigurerna om de blir upptäckta. För att undvika
upptäckt kan de försöka smyga (Upptäcka).

Hur känner spelfigurerna inför att hjälpa en
skurk? Är det okej? Vad händer om de inte
hjälper honom?

Trollkungens sal

Häxans stuga

I rummet finns en säng, på vilken Trollkungen ligger nedbäddad. Invid sängen står pegasen Pixa och pysslar om honom. Vid fotändan
av sängen finns en guldkista. Trollkungen
hostar till och Pixa stryker honom på kinden
med mulen.

Spelfigurerna kan resa på drakens rygg till
häxans stuga. De kan ta med sig Trollkungen
om de vill för att han fortare ska få botemedlet, eller också kan de lämna honom i sjuksängen för att sedan återvända med botemedlet, om de kan få tag på det.

Pixa blir glad över att få se spelfigurerna. Hon
har fullt sjå med att ta hand om Trollkungen. Trollkungen är nämligen svårt sjuk och
frågade om Pixas hjälp, så hon berättar att
hon frivilligt begav sig till honom. Nu kan
hon inte fara, för utan henne klarar sig inte
Trollkungen och då kommer hans drake att
plåga riket. Draken lyder nämligen under
Trollkungens ord, och hålls därmed i schack
av dennes ord. Även om man kan säga att

Det går också att ta sig dit till fots, men det
tar längre tid.
Häxan Velho är en mustaschprydd lurifax
med vit klänning och en förkärlek för äpplen.
Hen är mycket skojfrisk av sig och tar nästan
aldrig något på allvar. Velho vill inte alls hjälpa spelfigurerna om hen får veta att de i sin
tur ska rädda Trollkungen. Trollkungen har
nämligen stulit en hel del av Velhos skatter
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en gång för längesedan och det har Velho
aldrig kunnat förlåta. Spelfigurerna får försöka övertala (Upptäcka) Velho eller köpslå
(Kunskap) om att få köpa botemedlet för dyra
pengar. De kan också väga två dåliga ting
mot varandra – om Trollkungen dör kommer
många att lida då draken släpps fri, så de kan
också (om inget annat fungerar) komma fram
till att de måste stjäla botemedlet (Rörelse)
eller slåss mot Velho för att ta det (Rörelse).
Om de väljer att stjäla eller slåss kommer
Velho dock att bli mycket ledsen.

Botemedlet

Trollkungen &
Trollkungens drake

Pixa

När spelfigurerna har botemedlet och ger det
till Trollkungen, blir denne frisk som genom
ett trollslag. Han är mycket tacksam och
tackar spelfigurerna så mycket. Han kan lova
spelfigurerna att han inte ska hitta på dumheter igen. Åtminstone inte på ett tag. Han blir
också skyldig spelfigurerna en tjänst och de
får välja ett föremål ur hans skattkista.
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Häxan Velho

Slumpmässiga möten

Skelettkrigare

Hjältar
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