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Västern - åskfåglarnas rike

Ön

Västern är ett rike långt västerut i
Västanhavet. Det är en plats där de
beryktade jättelika åskfåglarna lever, de
vars vingslag dånar likt åska och som
utstöter åskliknande, mullrande vrål.
På ön finns Drömtornet, där drottningen Tove skapar drömmar som hon
sedan skickar ut över världen.

Västern är en liten ö som man kan
promenera tvärs över ön på två dagar.
Större delen av ön är täckt av prunkande skog och en del klippor. I hålrum i
klipporna bor de jättelika åskfåglarna
som vakar över ön.
Vad få känner till är att också skogen
är levande. Träden är medvetna varelser
som omedelbart varnar Tove genom att
viska med vinden, ifall någon obehörig stiger i land. Träden kan med sina
rötter och grenar gripa tag i förbipasse-
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rande för att hindra dem från att ta sig
djupare in i skogen.
På ön finns också en del talande djur,
som håller Tove sällskap.
Mitt på ön finns Drömtornet, där
drottning Tove bor. Tornet är omgivet
av en gräsmatta där det finns både
hammock, trädgårdsstolar och bord
samt inhägnat av en hög och välklippt
häck. I häcken finns en gallerport, på
vilken en skylt hänger. På skylten står
det: ”Var inte en främling.”
Det syns aldrig till någon trädgårdsmästare, men trots detta håller sig
gräsmattan ansad och häcken klippt.

Drömtornet
Drömtornet är en fantastisk plats, med
en mängd bibliotek, rum för magiska
experiment och laboratorier. Tornet
reser sig högt över den omgivande
skogen. Det är enkelt men sinnrikt,
rest av vit sten och med ett blått skiffertak. Det är helt byggt av drömkraft,
och drottning Tove är dess drömmare.
Slottet och hennes drömmar har stått
där så länge hon funnits i världen, och
hon har funnits nästan sedan tidens
begynnelse.
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Högst upp i tornet finns en spegelsal
med speglar enbart hon behärskar genom spegelmagi. Genom dem kan hon
se överallt i världen, och behöver inte
ens en spegel på den andra sidan för att
kunna skåda ut. Tove skulle kunna spegelvandra genom dem, om hon hade
haft behov av det. Oftast finner man
dock henne i tornet där hon skapar
drömmar.

Drömmarna som Tove skickar ut i
världen fyller ofta de som tar emot
dem med inspiration och glädje.

Hemlighet:
Västern må vara en grön och prunkande ö, men det är enbart på grund av
Toves drömkrafter. Utan henne skulle
öns växtlighet torka ut och ön skulle
bli en sandig öken.

I samma rum finns också en kikare på
ett stativ. Genom att vrida den åt olika
håll kan man se till olika, främmande
världar. Det går att se till Skuggriket,
samt märkliga platser och världar man
aldrig hört talas om.

Drottning Tove
Tove är en vänlig och glad kvinna som
inte ser ut att vara så gammal som hon
är. Henne riktiga ålder är nämligen
nästan lika gammal som världens. Hon
är gästfri mot de besökare som kommer till Västern, men är mycket noga
med att tystnadslöftet hålls. Hon ses
ofta sitta och smida drömmar som hon
sedan sprider över världen. Hon fäster
stor vikt vid att drömmarna är genomtänkta och fyller någon funktion. Hon
ser det som en stor ära att göra detta.

Drömtornet och ön ligger inte långt
från Fyrarna i Andante, så magin är
mycket stark här. Ett förfluget ord kan
innebära stor oreda, då ord i sig är
magiska på platsen. Därför måste man
väga allt man säger innan man yttrar
det. Svordomar och kraftord blir till
exempel levande, otäcka varelser, och
att häva ur sig något som: ”Jag önskar
att du inte fanns!” kan innebära att
hela den personens existens suddas ut.
Som en försiktighetsåtgärd har Tove
därför sett till att alla som besöker henne måste svära ett tystnadslöfte som
gäller under hela deras besök på ön (de
gånger hon får besök), till vilket de blir
magiskt bundna. Att bryta mot löftet
kräver ett Trolldomskast av Heroisk
svårighetsgrad.

Kunskap 6
Trolldom 6
Liv
5
Förflyttning 4
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Rörelse
Upptäcka
Rustning
Initiativ

4
3
0
7

lägre svårighetsgrad på alla tärningskast
som innefattar kreativa handlingar
(sjunga, berätta, författa, osv).
Mästarberättare: Tove får alltid slå
Lätta kast för att berätta sagor och
historier.
Spegelmagi: Tove kan använda spegelmagi.

Förtrollningar
Tove behärskar alla allmänna förtrollningar som inte går ut på att skada
någon annan. Hon kan också använda
alla förtrollningar inom drömmagi och
spegelmagi.

Hemlighet:
Tove är en av de första ödesväktarna
på Masona. Hennes krafter upphörde
dock inte att växa, och hon är nu en
av de mäktigaste uppenbarelserna på
Masona.

Specialförmågor
Drömmagi: Tove kan använda drömmagi.

Drömbärare

Drömvandring: Tove kan vandra
mellan andra personers drömmar, och
agera i dessa.

De drömmar som Tove skapar skickar
hon ut i världen med hjälp av drömbärarna, små magiska varelse som hon
har skapat i sitt laboratorium.

Drömvävning: Tove kan skapa drömmar som hon skickar ut över världen.
Drömmarna skapar i sin tur fantastiska
idéer och tankar hos dem som tar emot
drömmarna, då detta ger dem en nivå

En drömbärare har ingen fast fysisk
form, utan ser ut som en lysande
liten punkt, nästan som en stjärna på
avstånd. Den som befinner sig riktigt
nära en drömbärare uppfattar dröm-
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bäraren som en liten glödande boll.
Ju klarare drömbäraren lyser, desto
starkare och gladare är den.

Upptäcka med 1, 5: Öka offrets totala
liv med 1, 6: Öka offrets förflyttning
med x1,5, 7: öka offrets initiativ med
x1,5, 8: Offret får förmågan Astralprojektion, 9: Offret får förmågan blixtsnabb, 10: Offret får förmågan Läkning, men ger inga förmågor vidare.

När Tove givit en drömbärare en dröm,
flyger den direkt österut mot övärlden
där den lämnar sin last till sovande
personer.
Drömbärarnas största fiender är marorna, som är speciellt förtjusta i att äta
drömbärare.

Åskfågel
Kunskap 1
Rörelse
Trolldom 3
Upptäcka
Liv
10 Rustning
Förflyttning 7* Initiativ
* 7 på marken, 14 flygande.

Kunskap 2
Rörelse
1
Trolldom 4
Upptäcka 7
Liv
1
Rustning 0
Förflyttning *
Initiativ
8
* Drömbäraren förflyttar sig med tankens kraft och kan tillryggalägga oerhörda avstånd på bara några sekunder.

7
7
10
14

Specialförmågor
Näbbar och klor: Ger tre liv i skada i
närstrid.

Specialförmågor

Vaksam: Får två nivåer lägre svårighetsgrad för att upptäcka om någon
försöker smyga sig på dem.

Astralprojektion: Kan inte skadas av
fysiska vapen.
Blixtsnabb: Får utföra tre Handlingar
per Runda.

Åskvrål: Slår fiender till marken med
sitt åskvrål om fienderna inte lyckas
med ett Svårt Rörelsekast.

Läkning: Genom att offra sig själv
kan drömbäraren hela alla skador på
en varelse. Drömbäraren måste slå en
tärning för detta, men lyckas vid alla
utfall utom vid automatiskt misslyckande. Vid perfekt kast, slå ytterligare
1T10: 1: öka offrets Kunskap med 1,
2: öka offrets Rörelse med 1, 3: öka
offrets Trolldom med 1, 4: Öka offrets

Åskfågelns fjädrar är hårda och ger
fågeln ett perfekt skydd mot attacker.
Fjädrarna är lika hårda som drakpansar, men kan samtidigt kännas som
mjukt dun när fågeln inte känner sig
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hotad. Åskfåglarna på ön tros ha som
uppgift att vakta Västern och Drömtornet mot inkräktare.

Färg
Svart
Blå
Grön
Gul
Orange
Röd
Vit

Åskfågeln är på långt håll släkt med
klockfågeln, och har precis som dessa
förmågan att skifta färg. Men istället
för att skiftningarna är tidsbundna,
skiftar åskfågeln färg efter dess sinnesstämning. Åskfågeln är i grunden mörk
och dov i färgerna, det är på bröstet
den skiftar färg.
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Sinnesstämning
Vredgad
Ledsen
Lugn
Nyfiken
Exhalterad
Passionerad
Sovande
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Öde: Västern ligger öde. Ingen vet var
drottning Tove finns. När Tove inte kan
skicka ut drömmar i världen, växer sig
marorna starkare. Spelfigurerna måste
hitta henne, men var finns hon? Kan det
finns spår i tornet eller på ön – som nu
håller på att långsamt förvandlas till en
sandig öken. Tove har fängslats av Siranas spegelmagi, och kan inte själv ta sig
ut ur spegeln. Hon behöver hjälp. Hon
kan skicka luddiga meddelanden till
spelfigurernas drömmar för att ge dem
ledtrådar, men kommer de att förstå?
Hon hålls i en spegel på spegelmästarnas
ö som Sirana erövrat (se månadssagorna
på www.sagospeletaventyr.se). Spelfigurerna måste skynda sig, innan marorna
vuxit sig för starka och blir omöjliga att
stoppa.

Sagoförslag
Drömbärarna: Drottning Tove är
bekymrad. En fiende hon inte kan se
mer än som en skugga får drömbärarna
att försvinna. Tove behöver spelfigurernas hjälp för att se vad som händer
med drömbärarna efter att hon skickat
ut dem i världen. Vad är skuggan som
hotar? Vad gör den med drömbärarna?
Kan de lösa problemet? Skuggan kan
t ex vara en mycket mäktig mara som
växt sig större än någonsin förut, eller
också kanske det är Sirana (se Riddare
& hjältedåd eller månadssagorna på
www.sagospeletaventyr.se) som är ute
efter drömbärarna för att använda dem
på något illvilligt sätt.
Vilse: Drottning Tove har under en
drömvandring hamnat vilse efter att
ha jagat bort en mäktig mara ur folks
drömmar. Hon talar till spelfigurerna
i deras drömmar och ber dem hjälpa
henne att hitta tillbaka. Kan de hjälpa
henne genom att bege sig till hennes ö
och där utföra en trollformel som kan
leda hennes drömjag tillbaka till sin
kropp?
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