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De sju artefakterna del 1:

Kampen om Molnrike

Det svävande, magiska landet 
Molnrike är i fara. Himmelsalverna 
är desperata efter hjälp. Med hjälp 
av en kraftfull artefakt drivs Molnri-
ke allt längre österut i världen, med 
katastrofen allt närmre.

Kan spelfigurerna rädda riket från 
undergång?

Bakgrund
De magiska strömmarna i världen 
löper amok. Efter att Sirana miss-
lyckades med att hålla Molnrike i 
sin besittning (se Riddare & hjälte-
dåd och läs beskrivningen av henne 
på sidan 17 i den här sagan), beslöt 
hon sig för att hämnas. Hon har 
därför med hjälp av en artefakt (en 
magisk kristallkula) och kraftfulla 
besvärjelser stört de magiska ström-
marna som håller Molnrike över 
Västanhav, och driver det därmed 
mot sin undergång. Bland magiker 
och mystiker är det nämligen känt 
att magin fungerar sämre ju längre 
österut man tar sig. Hennes mål är 
att förinta riket och kanalisera de 
magiska strömmarna till sig själv, 
för att på så sätt bli världens mäk-
tigaste magiker. Hon flyr med båt 
för att hinna till ön Bor där hon har 
sitt magiska laboratorium, och kan 
utöra en ritual som ska ge henne 
artefaktens makt för all framtid.

Sagan börjar
Ni sitter vid ett bord på värdshuset 
Bägaren & Bjällran i Masonas hu-
vudstad Drottningborg, och väntar på 
middagen som ni beställt. När värds-
husvärden Mila kommer in med den 
rykande heta maten, hörs ett väldigt 
dån, som om himlen fallit ned, och 
hela värdshuset skälver till. Utan-
för hör ni folk som skriker i panik. 
Genast störtar ni upp och rusar ut för 
att se vad som hänt. På gatan utan-
för ser ni hur folk kommer rusande 
inifrån staden, och när ni tittar däråt 
ser ni den enorma, svävande staden 
Molnrike som på mycket låg höjd 
kommer glidande över staden, så lågt 
att det höga drottningtornet på slottet 
krossats och ligger i ruiner. Staden 
kastar en jättelik, hotfull skugga över 
gator och torg, och när den passerar 
över er faller lite småsten och jord loss 
från dess undersida. Ni står klentroget 
kvar och stirrar efter den svävande 
staden, som åter tycks vinna höjd och 
sakta stiga uppåt skyn igen. Bakom 
er hör ni vingslag, och när ni vänder 
er om ser ni en himmelsalv som tar 
mark alldeles vid er. Hans ögon är 
stora och han verkar märkbart tagen.

- Vi behöver er hjälp, stammar han, 
något fruktansvärt har hänt! Han ser 
bedjande på er, och faller för ett kort 
ögonblick ned på knä av utmattning.
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är Domerion rädd att hela Moln-
rike kommer att krascha, med stor 
katastrof som följd.

Jakten på Sirana
Det går att försöka spåra Sirana 
genom att se åt vilket håll Molnrike 
är på väg, och sedan försöka räkna 
ut vilka öar eller länder som hon 
kan tänkas bege sig till. Domerion 
säger att det är av yttersta vikt att de 
klarar det, om inte Molnrike ska gå 
under.

Himmelsalven heter Domerion och 
han kan berätta att Molnrike varit 
förankrat vid ett område i havet, 
då det varit där som Alstra - Gu-
dinnans öga, gått sjunkit med ett 
skepp för många hundra år sedan. 
Kristallkulan har nämligen fung-
erat som ett ankare för Molnrike. 
Sirana har dock med hjälp av några 
sjöjungfrur som gått över till hennes 
sida, lyckats leta rätt på Alstra igen, 
och har den nu i sin ägo. Molnrike 
försöker följa kristallkulan, men ju 
längre österut som Sirana beger sig, 
desto sämre fungerar den magi som 
håller Molnrike uppe i himlen. Om 
Sirana beger sig nog långt österut 

Alstra – Gudinnans öga
länge kristallkulan låg på sin plats 
på i havet, var den svävande ön 
förankrad i området.

Kanalisera: Ger magikern förmå-
gan att kanalisera magiska ström-
mar, och alstra kraft ur dem. Med 
Alstra i sin ägo räknas magikerns 
Trolldom som två steg högre, och 
magikern får dessutom  slå två 
tärningar för att lyckas och välja 
den som visar bäst på alla Troll-
domskast.

Nedbryta: De magiska ström-
marna som kanaliseras genom 
kristallkulan är för starka för nå-
gon enskild levande varelse som 
inte kan överleva dess fulla kraft 
mer än 1T10 spelrundor per liv.

Alstra är en magisk kristallkula 
som låter extremt skickliga ma-
giker i viss mån styra de magiska 
strömmar som löper över världen.  
Alstra sägs ha sitt ursprung hos 
den seende gudinnan, som tap-
pade sitt enda öga. Ögat hittades 
sedan av en magiker som upp-
täckte dess potential. Efter att ha 
varit försvunnen i hundratals år, 
har Sirana lyckats hitta kristall-
kulan igen, och använder den till 
sina egna syften.

Kristallkulans krafter

Förankra: Kristallkulan fungerar 
som ett ankare för Molnrike. Så 
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Molnrike har rört sig från sitt van-
liga område strax norr om Atlantis, 
rakt över Masona och fortsätter nu i 
sydöstlig riktning mot ön Bor.

För att följa efter henne behöver 
spelfigurerna ett fartyg eller annat 
transportmedel som låter dem fär-
das över havet.

Fartyg kan de hitta nere i hamnen. 
För att hitta en fartygskapten som 
är villig att transportera dem på jakt 
efter Sirana måste de dock lyckas 
antingen att köpslå eller övertala 
(Upptäcka). Det är farliga vatten 
att färdas i, där förekommer både 
pirater och farliga jättebläckfiskar.

Oavsett hur de löser transporten, 
fortsätter Sirana mot sydost, tills 
hon når ön Bor (Molnrike har inget 
annat val än att följa med). Resan 

tar henne ytterligare sju dagar att 
fullborda, då det är långa avstånd.

Krakenland
Det farliga havet där den jättelika 
besten Kraken håller till. Där finns 
också gott om monster och märkli-
ga naturfenomen, som nattliga ljus 
över vattnet och kokande vatten 
(som beror på aktiva vulkaner under 
havsytan).

Revbältet

Revbältet är en otäck plats, som 
bebos av både sirener och allehanda 
havsmonster. Dessutom löper fartyg 
som försöker segla genom revet en 
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överhängande risk att gå på grund.

Om man befinner sig i eller i närhe-
ten av Revbältet, kan man nattetid 
höra förtrollande skönsång som för-
söker locka sjöfarare att hoppa i ha-
vet och simma däråt (spelfigurerna 
måste lyckas med ett Trolldomskast 
för att inte bli förtrollade). Det 
hörs också blodisande läten, som 
klagosång och suckar, vilka kommer 
från klagande andar av de sjöfarare 
som förolyckats vid revet. Det är en 
olycklig och olycksbådande plats 
som gör de allra flesta olustiga till 
mods.

Händelser längs vägen

1T10 Händelse

1 Oväder. Ett fruktansvärt oväder 
drar in över området och tvingar 
skeppet spelfigurerna färdas på 
att reva seglen. Skeppet kommer 
ur kurs och lider dessutom risken 
att antingen gå på grund eller lida 
skeppsbrott. Ovädret försenar spel-
figurernas resa med ett helt dygn.

2 Pirater. Två snabbseglade pirat-
skepp kommer ifatt fatyget spelfi-
gurerna färdas på och bordar det. 
Spelfigurerna och besättningen kan 
antingen ge piraterna sina värdefö-
remål och vapen, gå till motangrepp 
eller försöka övertala piraterna att 
hjälpa dem.

3 Jättebläckfisk. En jättebläckfisk 
attackerar fartyget spelfigurerna 

färdas på. Jättebläckfisken är skadad 
och har flera harpuner med rep i 
sig. Det är havsjägare som försökt 
fånga den, varför den är uppretad 
(den har ont) och ger sig på alla 
fartyg i närheten. Spelfigurerna 
kan antingen gå i kamp mot jätte-
bläckfisken, eller försöka hela dess 
skador.

4 Sjöorm. En sjöorm cirklar runt 
skeppet och slår gång på gång mot 
skrovet. Sjöormen är hungrig och 
vill ha mat. Den är van att då och 
då få äta upp pirater som tvingas 
gå på plankan, men den kan också 
nöja sig med annat, som köttstyck-
en eller till och med rotfrukter! 
Sjöormen är egentligen inte illvilligt 
inställd gentemot sjöfararna, och 
kan hjälpa dem på sin resa (t ex 
förkorta spelfigurernas restid till 
hälften genom att låta dem rida på 
dess rygg till Bor).

5 Myteri. Några besättnings-
medlemmar är missnöjda med 
styret på skeppet, och gör myteri 
för att få bättre villkor. De fängslar 
skeppets kapten i sin hytt, och de 
kaptenstrogna besättningsmedlem-
marna under däck. Spelfigurerna 
kan välja sida eller försöka medla. 
Myteristerna vill ha högre löner och 
kortare arbetsdagar, men kaptenen 
ville inte gå med på detta. Kanske 
kan de mötas längs halva vägen?

6 Jätteålar. Ett stim med något 
tiotal elektriska ålar komkmer upp 
till ytan runtomkring skeppet och 
riskerar sätta skeppet i brand genom 
de små blixtar som de ger skeppet 



6

Sagospelet Äventyr

vid kontakt. Kan spelfigurerna 
komma på något sätt att bli av med 
ålarna innan skeppet sätts i brand?

7 Siranas lakejer. Några av 
Siranas hejdukar (demoner försla-
vade av hennes trolldom) attackerar 
skeppet från sina mindre båtar. 
Kan spelfigurernas skepp segla ifrån 
dem, bryta förtrollningen som lig-
ger över dem, eller kommer de att 
gå till motangrepp?

8 Skeppsbrott. Spelfigurernas 
fartyg passerar ett kantrat skepp där 
ett flertal överlevande ligger och fly-
ter på brädor och tunnor. Kaptenen 
på spelfigurernas skepp vill helst 
inte stanna, hen menar att det kan 
vara pirater, och sådana vill han inte 
hjälpa. Vad tycker spelfigurerna? Är 
de på kaptenens sida, eller försöker 
de övertala kaptenen att stanna och 
ta hand om de skeppsbrutna?

9 Drake! Skeppet blir attackerat 
av en uppretad drake som blivit 
väckt och bortkörd från sin grotta 
av Sirana och hennes hantlangare. 
Draken anfaller skeppet, för den 
tror att de är i lag med Sirana. 
Spelfigurerna kan antingen försöka 
resonera med draken, eller försvara 
sig/gå till motangrepp. 

10 Lugnt

Om de hinner ifatt Sirana

Ifall spelfigurerna hinner ifatt 
Sirana på havet, kommer det att bli 
strid till havs. Sirana ger inte upp, 
och hennes besättning, bestående av 
förhäxade demoner, slåss blint för 
henne så  länge hennes förtrollning 
varar. 

Skeppet hon färdas på heter Läng-
tan. Det är ett av de snabbaste 
skeppen i övärlden, och har en stor 
besättning, bestående av 45 små 
demoner och 22 stora.
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Demon, liten

Rörelse 4 Upptäcka 3

Rustning 2 Liv 4

Vapen Kroksabel (Skada 2)

Demon, stor

Rörelse 5 Upptäcka 3

Rustning 3 Liv 6

Vapen: Stridshammare (Skada 2), 
Sköld (Skydd 3)

Om spelfigurerna vinner

Beroende på hur striden går, finns 
det chans att avsluta sagan här. 
Sirana låter dock hennes besättning 
slåss för henne, men tar själv till 
flykten vid minsta tecken på att det 
är på väg att gå dåligt. Hon har en 
flygande matta i sin hytt. Denna 
använder hon för att fly till Bor, ifall 
spelfigurerna inte kan hindra henne.

Om spelfigurerna förlorar

Ifall spelfigurerna förlorar striden 
mot Siranas hantlangare, kommer 
hon att sätta spelfigurernas skepp 
i brand, varefter hon och hennes 
besättning ger sig av. Hon tar inga 
fångar. Spelfigurerna får sedan för-
söka klara sig i någon livbåt, eller på 
en flotte som de bygger.

Om någon av spelfigurerna har 
någon koppling till Atlantis, så kan 
du som Sagoberättare låta sjöjung-
frurna, eller jättesköldpaddorna, 
komma spelfigurerna till undsätt-
ning.

Bor
Om Sirana hinner fram till Bor 
innan spelfigurerna är ifatt henne, 
kommer hon att bege sig till ber-
gen, där hon har ett högt torn som 
hon besitter. Hon har en flygande 
matta med sig, men Alstra dränerar 
henne på krafter, så hon använder 
helst inte mattan. Om hon hinner 
hela vägen fram till tornet, är hon 
på egen mark och kan kontrollera 
sammandrabbningen mot spelfigu-
rerna bättre.

Bor är en karg och klippig ö, som 
till större delen bebos av vättar och 
troll, vilka Sirana har förslavat, men 
där finns också en del människor 
som lever i fattiga fiskesamhällen 
vid kusterna. Människorna på Bor 
är ättlingar till folket i Nord och 
Sotland, betydligt längre nordväst. 

Det är svårt att transportera sig på 
ön, då terrängen ofta är så stenig 
och  svår. Där finns också gott om 
törnbuskar och knotiga, snedvridna 
träd.

Stora delar av Bor döljer också ett 
uråldrigt tunnelsystem. Det går 
att hitta ingångar till tunnlarna 
lite här och var. Tunnlarna är dock 
så gamla att de delvis är instabila 
och riskerar att rasa. Där bor också 
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märkliga monster som tunnelkry-
pare och andra ljusskygga varelser. 
Nere i tunnlarna finns det chans att 
hitta kraftfulla gamla artefakter från 
svunna tider.

Avain (A’va’inn): Fattig fiskeby vid 
floden Isärons utlopp i havet. Där 
bor ett hundratal personer, som le-
ver på ett torftigt åkerbruk, småvilt-
sjakt och fiske. 

Brimbanion (Brim’ban’i’ån): Havet 
mellan Bor och riket Brimbara på 
fastlandet.

Forn (Får’n): Ödemarken längst i 
norr sägs vara hemsökt av lyktgub-
bar och vildandar. Obebodd trakt 
där det dock finns en del uråldriga 
ruiner från svunna tider. Ingen vet 
vilket folket var som bodde där eller 
vart de tog vägen.

Hirvan (Hirr’vann): Mindre 
stad, befolkad av ett hundratal 
människor och några hundra vättar. 
Husen är ofta bara delvis ovan den 
klipppiga ytan, och ofta uthugg-
na ur stenen. Det fåtal hus som 
är byggda av timmer från de sista 
skogarna vid Rovanons och Koivu-
nas stränder, bebos av människor. 
Koivuna livnär sig till större delen 
på fiske, både i floden Koivuna och 
i havet Rodanion.

Isäron (Isä’ron): Bors sydligaste 
flod.   Den enda av Bors floder som 
är farbar med båt långt upp mot 
bergen.

Koivuna (Goj’vona): Flod med 

små skogar runt dess stränder. Gott 
om forsar och fall. Koivuna bebos 
av avlägsna släktingar till sjöjung-
frurna, men dessa är mer primitiva 
och blodstörstiga än sina fredligare 
kusiner.

Narnus (Nar’nos): Ödemark i de 
sydliga delarna av Bor. Där finns 
gott om vilt, som hjortar och fågel, 
men även varg och björn.

Oror (Årår): Flod som rinner från 
en ruinstad i betgen och över den 
steniga slätten. Bitvis lugnt vatten, 
men med höga och dånande forsar. 
Det finns både bäckahästar och 
vattnajämmer i floden. 

Rodanion (Rå’dan’i’ån): havet väs-
ter om Bor, mycket rikt på fisk.

Rovanon (Rå’va’nån): Flod i cen-
trala Bor, med ett bördigt område 
längst mot kusten, och små skogs-
dungar längs med sina stränder.

Se (Ce!): Bors nordligaste flod. Rik 
på fisk, men ofta ström och full 
med forsar. Näst intill omöjlig att 
färdas på med båt.

Vardonen (Var’då’nän): Klippiga 
berg där topparna till stora delar 
är täckta av snö. Bergen är myck-
et svåra att resa genom. Det finns 
några vulkaner bland bergen. Vissa 
av dessa är slocknade sedan länge, 
medan åter andra är aktiva och då 
och då får utbrott.

Vettä (Vett’ä): Underjordiskt 
vätterike. Vättarna har tunnlar och 



10

Sagospelet Äventyr

grottsalar under stora delen av dessa 
berg. Det är dock inte vättarna som 
byggt dessa salar, de fanns där när 
vättarna började gröpa ur berget 
för flera hundra år sedan. Ingen vet 
dock vem som byggde de underjor-
diska domänerna, som ännu inte är 
helt utforskade. Vättarna i Vettä är 
inte förslavade av Sirana, men de 
håller sig undan henne så mycket 
det går.

Visinen (Vi’si’nän): Den nordli-
gaste bebyggelsen på ön. Staden 
omgärdas av delvis raserade sten-
murar som en gång i tiden restes 
som skydd mot vättarna, som 
såg människorna från Nord som 
inkräktare på deras ö. Dessa strider 
utspelade sig dock för flera hundra 
år sedan, och idag råder ingen fient-
lighet mellan människorna på ön 
och vättarna. Visinen befolkas av 
omkring 200 människor, 400 vättar 
och ett 50-tal troll. Visinens främsta 
näring är fisket, men de hade också 
en gruva, rik på silver. Gruvan har 
dock Sirana låtit lägga beslag på, 
men hon har hittills låtit den lilla 
kuststaden vara ifred i övrigt.

Händelser på Bor

1 Fattiga fiskare. Spelfigurerna 
stöter på en familj bestående av 
mor, far, morfar, mormor och tre 
barn. Morfadern är sjuk och behö-
ver vård, men familjen som är fat-
tig, har inte råd med den läkarhjälp 
som behövs. De ber spelfigurerna 
om hjälp.

2 Bakhåll. Siranas soldater ligger 
i bakhåll för spelfigurerna. Det är 
1T10 stora demoner. För deras vär-
den, se sidan 6. Soldaterna slåss tills 
de drivit spelarna på flykten, blivit 
besegrade eller tills förtrollningen 
brytits.

3 De levande statyerna. Spel-
figurerna kommer fram till en 
dalgång med flera hundra stensto-
der. Statyerna ser väldigt realistiska 
ut. Detta är en del av Siranas armé, 
viljelösa, förstenade varelser som 
strider för henne när hon behöver 
dem. Platsen omges av en obehaglig 
känsla, och den som lyckas med ett 
Trolldomskast känner att platsen 
är förhäxad. Stenstoderna gör inte 
spelfigurerna något, om de inte re-
dan är upptäckta av Sirana. I sådana 
fall är stenkrigarna alerta och gör 
sitt bästa för atr stoppa spelfigurer-
na.

Stenkrigare

Rörelse 2/5* Upptäcka 2

Rustning 4 Liv 4

Vapen Svärd (Skada 2)

* Det lägre värdet vid alla Rörel-
selsag som inte innefattar strid 
med svärd eller rena styrkede-
monstrationer. Vid dessa gäller 
det högre värdet.

4 Stenbockarna. Spelfigurerna 
stöter på ett flertal stenbockar som 
uppträder hotfullt. En av sten-
bockarna ligger skadad på marken, 
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och de andra vill skydda den. Om 
spelfigurerna inte tar en omväg 
kommer stenbockarna att anfalla. 
Spelfigurerna kan antingen försvara 
sig, försöka visa att de inte menar 
något ont, eller fly. Om de lyckas 
kommunicera med stenbockarna, 
och hjälpa deras skadade kamrat, 
erbjuder stenbockarna spelfigurerna 
hjälp. Stenbockarna låter helt enkelt 
spelfigurerna rida på dem resten av 
vägen, som då går dubbelt så fort.

5 Grottbjörn. Spelfigurerna råkar 
komma mellan en grottbjörn och 
dess ungar. Grottbjörnen anfaller 
spelfigurerna om de uppträder hot-
fullt och inte lyckas fly. 

Grottbjörn

Rörelse 6 Upptäcka 5

Rustning 0 Liv 5

Vapen Bett/ramar (Skada 2)

6 Fälla! Spelfigurerna riskerar gå 
rakt i en fälla, om inte den främste 
av dem lyckas med ett svårt Upp-
täcka slag. Fällan består av en fem 
meter djup fallgrop som är stor nog 
att rymma dem allihop. För att inte 
ramla ned om de går i fällan, krävs 
det att de lycks med var sitt svårt 
Rörelse slag. De som misslyckas 
faller däri. Det är väldigt svårt att 
klättra upp, då det inte finns något 
att få grepp om på de släta väggar-
na. För att lyckas måste spelfigurer-
na klara ett svårt Rörelseslag.

7 Ras! Spelfigurerna utlöser ett 

ras och faller ned i ett bortglömt 
tunnelsystem. Där hittar de en av 
nedanstående artefakter om de lyck-
as med ett Upptäckaslag. Slå 1T10: 
1-2: Skydds amulett, förnyelsebar 
sköld. Skölden skyddar mot fyra 
skada i varje strid, och kan använ-
das i följande strider  efter det att 
den blivit förbrukad i den förra. 
3-4: Varningsamulett: Amuletten 
glöder svagt när illasinnade varelser 
finns inom tio meters radie från bä-
raren av amuletten. 5-6: Kristallku-
la: kristallkulan visar var personen 
som spelfiguren tänker på befinner 
sig och vad denna gör. 7-8: Magisk 
pil: pilen ökar bågskyttens skicklig-
het med två. Pilen kommer tillbaka 
till skytten efteråt, oavsett om den 
träffade eller inte. 9-10: Styrkering: 
Bäraren av ringen får göra lätta 
tärningsslag när det gäller att slå in 
dörrar, lyfta tunga saker etc.

8 Stentroll. Fyra små stentroll är 
fångade i en av Siranas fällor. De 
bönar och ber för att spelfigurerna 
ska hjälpa dem. Om spelfigurerna 
hjälper dem, ger stentrollen dem 
för det kommande dygnet gåvan 
Osedd, så att de kan lyckas smyga i 
vildmarken utan att bli sedda (inte 
ens av Sirana). Så fort spelfigurerna 
lämnar vildmarken eller går in i en 
byggnad slutar Osedd att fungera.  

9 Vulkanutbrott. En vulkan i 
närheten får ett utbrott, så marken 
skakar, aska fyller luften och gör 
den svår att andas,samtidigt som 
het lava och stenar regnar från skyn. 

10 Lugnt. Inget speciellt.
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Siranas torn

1 2

3 4

5 6
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Kampen om Molnrike

1. Bottenvåningen. Utvändigt ser 
tornet inte mycket ut för världen. 
Delar av väggarna från de högre 
våningarna har fallit ned och 
bildar stora högar runt omkring 
tornets bas. En väg bland stenar-
na är uppröjd fram till porten.
Porten in till tornet är låst. Det är 
mycket svårt att dyrka upp låset. 
Porten vaktas av två demoner. De 
har varsitt horn som de kan blåsa 
i om de hamnar i problem. I 
sådana fall kommer förstärkning-
ar (1T10 demoner inom 1T10 
omgångar).

2-4. Dessa våningar ligger mörka 
och tysta. Här patrullerar demo-
nerna en och en. Det finns inte 
mycket att hitta här, och trappan 
upp till våning 5 är spärrad av 
en låst ekport. Det är mycket 
svårt att dyrka upp låset i por-
ten. Dessutom vaktas den av två 
demoner.

5. På denna våning har Sirana 
sitt gemak. Om hon inte har 
upptäckt att spelfigurerna är på 
väg till tornet, eller att de är i 
närheten (t ex om de fått gåvan 
Osedd), så finns det en chans att 
hon befinner sig i gemaket då 
spelfigurerna kommer. Hon har 
i sådana fall tagit en paus i den 
uttömmande ritual hon försöker 
fullborda. Övriga rum här är an-
tingen öde eller belamrade med 
skatter, vapen, mat och bråte.

6. Siranas tronsal finns på denna 
våning. Den enda våning i tornet 
som är hel. Här vaktar alltid 
ett tiotal demoner i tronsalen. 
Dessutom patrulleras korrido-
rerna runt tronsalen av demoner 
som går två och två. De två små 
rummen är förråd för skatter och 
magiska föremål.

Siranas torn



14

Sagospelet Äventyr

Molnrike

Jakten
Tornet som Sirana har sitt tillhåll i 
ligger en bit upp i bergen. Det tar 
tre dagar att ta sig dit till fots, och 
det är svårt att hitta dit om spelfi-
gurerna inte kan följa den magiska 
energin som strömmar däråt (svårt 
Trolldomsslag) eller genom att se 
Molnrike sväva därovanför. Sirana 
försöker dölja det svävande landet 
med moln och dåligt väder, men 
skarpögda spelfigurer (svårt Upp-
täckaslag) kan ändå upptäcka det.

Spelfigurerna kan antingen bege 
sig till tornet och försöka besegra 
Sirana där, eller ta sig upp till Moln-

rike för att ta sig an Sirana därifrån, 
kanske med de kvarvarande him-
melsalvernas hjälp.

Siranas torn
Om Sirana hinner fram till tornet 
inleder hon den ritual som ska ge 
henne evig kontroll över Alstras 
kraft. Ritualen tar 48 timmar att 
fullborda, och kräver hennes fulla 
koncentration större delen av tiden. 
Ritualen kräver också blodet från 
modiga äventyrare för att kunna 
fullbordas, något hon kan utnyttja 
spelfigurerna till om de kommer till 
tornet.
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Om spelfigurerna avbryter ritua-
len, kommer Sirana att använda all 
sin vrede för att förinta Molnrike, 
genom att krascha det i bergen. 
Spelfigurerna måste hindra henne!

Själva tornet är gammalt och delvis 
förfallet. De flesta rummen är tom-
ma eller innehåller gammalt bråte. 
Det är endast tornrummet högst 
upp som är i gott skick. Spelfigu-
rerna har chans att hitta mindre 
värdeföremål i tornet om de tar sig 
tid att leta. Påminn dem dock om 
att tiden är knapp.

Tornet bevakas hela tiden av pa-
trullerande vakter, förhäxade vättar 
och troll (för värden på dessa, se 
tidigare i denna saga). I varje nytt 
rum eller ny korridor spelfigurerna 
går in i, slår de 1T10. Slår de lika 
med eller under den våning de är på 
(våning 1-6), så finns det en fiende 
i rummet. Fiender kan undvikas 
genom att smyga förbi (Rörelseslag) 
om spelfigurerna inte väckt upp-
ståndelse tidigare på samma våning. 
Fienderna kan också göras fria om 
spelfigurerna kan bryta förtrollning-
en som Sirana lagt över dem. Andra 
alternativ är att strida, eller försöka 
lura fienderna.

Molnrike
Sirana har inte tänkt gå under utan 
kamp, och hon är beredd att offra 
hela Molnrike för sin egen vinnings 
skull. Hon kallar ned det svävande 
landet genom att använda Alstra, 

för att få Molnrike att krascha i 
bergen. Hon är tydlig med att hota 
med detta gentemot spelfigurer-
na, om de inte gör som hon säger. 
Molnrike svävar redan ovanför 
bergen, och då och då rasar stora 
jordmassor loss från Molnrikes 
undersida.
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Slutstriden
Beskriv slutstriden som episk. Det 
är ändå en fråga om liv eller dö för 
ett helt rike. Om spelfigurerna inte 
vill slåss mot Sirana, kan de försöka 
lura henne, eller osedda försöka stjäla 
Alstra av henne. Det är ju kristallku-
lan som gör henne så mäktig att hon 
kan kontrollera Molnrike nu. När 
spelfigurerna befinner sig i närheten 
av Alstra, kan du läsa följande:

Kristallkulan gnistrar och sprakar med 
ett spektrum av olika blå färger, det 
skjuter ut blixtar ur den och ni känner 
hur håret reser sig på armarna och i 
nacken. Ett hummande ljud pulserar 
i era öron, och genomborrar hela era 
väsen, det är nästan som om ni skulle 
vändas ut och in. Luften blir allt tyngre 
och tjockare, och går snart knappt att 
andas. Svetten tränger fram, samtidigt 
som nu skakar som av köld. Det är en 
fruktansvärd känsla, och ni vet inte 
hur länge ni kan stå ut.

Oavsett hur ni avslutar sagan, kom-
mer den att fortsätta nästa månad!

Vad gör himmelsalverna?

De flesta himmelsalverna har flytt 
från Molnrike, men ett fåtal har 
stannat och kan övertalas att hjälpa 
spelfigurerna vid en sammandrabb-
ning mot Sirana. Himmelsalverna är 
dock ganska modfällda, och kommer 
att behöva övertalas (Upptäcka) för 
att överhuvudtaget göra något.

Himmelsalv

Rörelse 4 Upptäcka 4

Rustning 1 Liv 4

Vapen Pik (Skada 2)

…och sedan?
Räddar spelfigurerna Molnrike 
undan undergång? Lyckas de ta 
tillbaka Alstra av henne, och läm-
na den till himmelsalverna som 
klarar att styra den? Dess rätta 
plats kanske är i Molnrike? 

Sirana bör komma undan, och 
ifall spelarna också spelat även-
tyret som medföljer i Riddare & 
hjältedåd, så är det andra gången 
som hon slinker ur deras grepp. 
Om de lyckas ta henne tillfång, 
kommer hon att lyckas rymma 
innan nästa del i sagoföljetången 
tar vid.
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Sirana
Sirana är spenslig och blek, hon ser 
nästan sjuk ut och stödjer sig med 
en stav då hon går. Efter att hon 
fick tag på Alstra ser hon direkt 
utmärglad ut. Hennes ögon är 
rödsprängda och lite galna. Hon är 
klädd i en svart kappa och gömmer 
ofta ansiktet under huvan. (Sirana 
beskrivs mer ingående i Riddare & 
hjältedåd).

Rörelse 2 Upptäcka 6

Trolldom 6 Kunskap 6

Rustning 0 Liv 3

Specialförmågor: 

Dränera: Kan suga liv ur andra vid 
beröring, men måste lyckas med 
ett Trolldomsslag. Tar ett liv per 
omgång så länge hon vidrör offret. 
Hon behöver bara slå ett slag den 
första omgången. Sedan fungerar 
effekten så länge hon forsätter röra 
offret. De liv hon suger i sig använ-
der hon i första hand till att läka 
sig själv, och i andra hand till att 
tillfälligt öka sin Rörelse med ett 
steg per liv hon tagit. Denna ökade 
effekt håller i sig under 1T10 minu-
ter innan den till sist försvinner.

Ondskans krafter: Vid alla tär-
ningskast där Sirana försöker skada 
någon annan, får hon slå två tär-
ningar och välja den som visar bäst, 
men nackdelen är att om en attack 
då skulle misslyckas drabbar skadan 
eller effekten henne själv istället.

Utrustning: Stav, kappa och ma-
gisk bok.

Förtrollningar: Betvinga (spelfi-
gurerna får försöka klara sig genom 
att lyckas slå ett Trolldomskast med 
två tärningar och välja den sämsta), 
Eldklot, Förhäxa, Stopp, Frammana 
skugga, Förvirra.
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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!

Konstruktion, kartor och layout: Daniel Lehto

Illustrationer: Richard Svensson

Korrektur: Björn Flintberg, Jenny Lehto
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