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Drakflickan

Runtom hela övärlden runt Alea Maso-
na är Ina och hennes drake kända. Hos 
somliga bara som en myt, hos andra 
ett faktum. Sedan Ina träffade draken 
har hennes rykte vuxit så även härdade 
krigare fruktar henne. Men låt oss inte 
gå händelserna i förväg, utan istället 
börja från början.

Morgonstjärna
Ina var det enda barnet till kung Talion 
och drottning Elina. Hon växte upp 
på slottet Morgonstjärna på ön Gajha, 
en prunkande och välmående ö i den 

masonska övärlden. Som alla prinsar 
och prinsessor skolades hon tidigt i 
svärdskamp och i konsten att styra 
ett rike. Hon blev snabbt känd som 
en mycket skicklig svärdskämpe som 
kunde ge även betydligt äldre kämpar 
en svår kamp.

Allt var väl och kungen och drottning-
en såg sin dotter växa upp till en god 
och glad tioåring. Kanske lite brådmo-
gen, och ibland även lite dumdristig, 
men med hjärtat på det rätta stället.

När Ina en morgon gick från sin kam-
mare till sin mor drottningens gemak, 
var drottningen inte där. Inte heller 
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hennes far konungen fanns i sitt rum. 
Kammartjänarna hade inte sett paret 
sedan kvällen innan, och ingen hade 
sett paret ge sig av. Man sökte i hela 
slottet, i alla dess torn och till och med 
i de glest befolkade fånghålorna. Det 
rådde förvirring och oron blev till slut 
stor då inget spår kunde finnas. Kung-
en och drottningen var som uppsluka-
de av tomma intet.

När veckorna gått utan att de setts av 
mer, beslöts att låta kröna Ina, som 
därmed skulle bli den yngsta drott-
ningen i rikets historia. Hon var då 
åtta år gammal.

Ina vägrade dock. Hon lämnade slottet 
Morgonstjärna bakom sig och gav 
sig av ut i världen, fast besluten om 
att lösa mysteriet med sina försvunna 
föräldrar. Kammartjänarna, rådgivarna 
och livvakterna försökte avråda henne, 
men hon var fast besluten och trots 
deras försök att hålla henne kvar så 
lyckades hon rymma.

Karbandol 
Ina visste förstås inte var hon skulle 
leta, men eftersom hon var övertygad 
om att ingen kunde lösas upp i tomma 
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intet, och eftersom hon inte visste mer 
än någon annan vad som hänt, kunde 
hon lika gärna börja där hon var. 
Hon letade spår och förhörde sig om 
mystiska förehavanden vart hon kom, 
vilket ofta ledde till att hon blandade 
sig i andra angelägenheter som hon 
råkade på. Sakta började hennes rykte 
växa; det började med att hon hjälpte 
bonden Gills att hitta de försvunna 
fåren, fortsatte med att hon räddade 
riddar Sarama som var tillfångatagen 
av rövare, och sedan rullade det på 
med hjältedåd av stort och smått.

När hon träffade dvärgarna i dvärgri-
ket Ukaru belönades hon av dem med 
Karbandol den magiska stridsham-
maren, när hon hittade deras stulna, 
magiska silvernyckel, den enda nyckeln 
som kunde öppna rikets kassavalv.

Från dvärgriket seglade hon sedan 
vidare med en grupp sjöfarande ankor, 
som släppte av henne på nästa ö. Och 
det var där hennes kanske största hjäl-
tedåd tog plats.

Draken
Ön hon kommit till var Ort, som lidit 
svårt under en drakes tyranniska välde. 
Draken hade tilltvingat sig folkets skat-
ter och vältrade sig i högar med silver 
och guld medan folket fick svälta. Ina, 

som aldrig var rädd för något, uppsök-
te draken i dess håla i bergen. Draken 
uppskattade inte alls att få besök. Den 
hotade äta upp henne, varpå hon ho-
tade att göra detsamma. Draken blev 
mäkta imponerad, men tänkte ändå 
på sitt rykte som farlig tyrann, så hen 
fann det för gott att äta Ina. Ina hade 
dock inga planer på att bli uppäten, så 
hon svingade sin stridshammare, som 
träffade draken i huvudet. Draken föll 
medvetslös till marken. Ina lade undan 
hammaren och såg till drakens sår. För 
även om hon bara försvarat sig, så var 
det inte hennes önskan att slåss. Hon 
väntade tills draken vaknade, varpå 
hon skällde på draken för hur den 
betett sig mot folket. Draken blev ändå 
mer imponerad, både över att ha blivit 
knockad av en nioårig flicka (hon hade 
då varit på jakt efter sina föräldrar i ett 
helt år) och över det faktum att hon 
stannat kvar efteråt, för att skälla på 
honom. Hen blev därför genast Inas 
vän, för om det är något som impone-
rar på vresiga gamla drakar är det när 
någon vågar sätta sig upp mot dem.

Drakflickan
Ina och draken har sedan dess dragit 
land och rike runt i övärlden på jakt 
efter hennes försvunna föräldrar. Ytter-
ligare ett år har förflutit, men intet spår 
har stått att finna. Ina är dock envis 
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som vågen mot klippan, och har inga 
planer på att ge upp. Under tiden har 
den omaka duon gjort sig ett namn i 
övärlden. Ina kallas i folkmun oftast 
för Drakflickan. Hon har vid ett tillfäl-
le besökt Drottningborg och drottning 
Paunella, och de två talade länge i 
enrum. Ingen vet dock vad de talade 
om för hemligheter. Efter mötet gav 
sig Ina genast iväg västerut över havet. 
Kanske fick hon någon ledtråd, kan-
ske gav drottningen henne en uppgift. 
Ingen vet, och hon har inte synts till i 
huvudstaden sedan dess.

Användning i spelet
Det finns egentligen två lösningar. 
Antingen kan en spelare gestalta Ina, 
som har ett mål och därför kan erbjuda 
karaktärsdrivet spelande. Ni kan då t ex 
bygga sagorna kring hennes jakt på sina 
föräldrar. Under sitt sökande efter dem 
har hon också hunnit uträtta andra hjäl-
tedåd, varifrån det kan finnas ouppkla-
rade  trådar att ta hand om, t ex rövarna 
som tillfångatagit riddaren Ina befriade 
eller andra skurkar som hon korsat väg 
med, och som nu vill hämnas.

Den andra lösningen är att enbart låta 
Ina fungera som en bifigur i sagan. 
Hon kanske behöver spelfigurernas 
assistans vid ett spännande uppdrag, 
eller också har hon råkat i trubbel och 
behöver hjälp att ta sig ur knipan.

Ina
Ina är allvarlig och impulsiv av sig. 
Hon tänker sällan efter när hon ger sig 
i kast med något, vilket flera gånger 
försatt henne i knipor som hon fått ta 
sig ur med både list och strid. Hon av-
skyr att kallas feg och försöker att alltid 
ställa upp för dem som behöver hennes 
hjälp. Ina är också ganska orädd av sig, 
vilket är en annan anledning till att 
hon ofta hamnar i trubbel.

Hon är tio år och lång för sin ålder, 
ganska stark och smidig. Hon tror ofta 
gott om folk och ger de flesta en andra 
chans.
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Kunskap 4 Rörelse 6
Trolldom 4 Upptäcka 6
Liv 5 Rustning 3

Specialförmågor
Svärdsmästare: får en nivå lägre Svå-
righetsgrad vid strid med svärd (Ina får 
använda denna specialförmåga även för 
stridshammaren).

Kamrat: får ge en vän en nivå lägre 
Svårighetsgrad på handlingar som att 
bluffa, pruta och övertala.

Knocka: får välja att ge halv skada på 
sina attacker för att knocka motstånd-
aren i 1T10 minuter.

Färdigheter
Akrobatik 8, Bluffa 7, Genomskåda 7, 
Geografi 5, Gömma sig 6, Intuition 6, 
Jaga 6, Rida (drake) 8, Närstridsvapen: 
Stridshammare 7, Sjunga 7, Smyga 7, 
Spåra 7, Söka 7.

Eld FLamskägge
Draken är nästan tusen år gammal och 
levde förr på den nordliga kontinen-
ten, men retade upp fel personer. Detta 
ledde till att drakens liv blev eländigt, 
varför den flydde till övärlden. Där 
har den levt ett ganska elakt liv i långa 
perioder, plundrat och stulit, men ald-
rig bränt byar. När draken träffade Ina 

lovade den att försöka göra gott istället 
för dåligt, för att på så vis botgöra sitt 
tidigare liv.

En hemlighet draken bär på är att hens 
största intresse är att skapa berättelser 
och sånger. Draken berättar ofta fan-
tastiska sagor för Ina, som är den enda 
som känner till drakens hemlighet. 

Kunskap 8 Rörelse 7
Trolldom 6 Upptäcka 6
Liv 40 Rustning 10

Specialförmågor
Drakeld: Ger 1T10 skador och förstör 
omedelbart alla rustningar, sköldar och 
andra skydd (undantaget magiska). 

Flyga

Klor och tänder: Ger 3 skador.

Skarpa sinnen: För att lyckas smyga 
sig på en drake måste man lyckas med 
ett heroiskt Rörelsekast (ett heroiskt 
Smygakast om man spelar med de 
avancerade reglerna).

Färdigheter
Berätta 7, Bluffa 7, Författa 8, Geo-
grafi 9, Historia 9, Magikunskap 9, 
Reagera 8, Sjunga 8, Spela 8.
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Sagoförslag
Draksommar: Denna sommar är 
inte som andra, det är draksommar. 
Draksommar inträffar en gång vart 
111:e år, vilket innebär att de magis-
ka energierna är särskilt gynnsamma 
för drakägg att kläckas och drakar att 
födas. Ett sällskap drakjägare letar dra-
kungar och ännu okläckta drakägg för 
att transportera dem till länderna långt 
borta i öster där de säljs till fångenskap 
för att tränas till mordiska monster i en 
armé. Drakarna vill så klart inte veta av 
detta, men drakungarna har inget att 
sätta emot. Spelfigurerna måste stoppa 
drakjägarna och rädda de okläckta 
äggen och drakungarna.

Komino, djurens ö: En drake vid 
namn Ill har anlänt till Komino och 
kuvat djuren där till lydnad. Djurfol-
ken skickar iväg en korp som budbä-
rare för att be om hjälp. Ill har jagat 
bort djuren från himmelspalatset där 
drottningpegasen Månskära slagits 
i kedjor. Ill kräven nu total lydnad 
och enorma mängder rikedomar från 

djuren på Komino. Kan spelfigurerna 
hjälpa dem att besegra draken Ill, eller 
lura hen på något vis? 

Gammeldraken: Den riktigt gamla 
draken Dermateg Af Odos har under 
en tid härjat på landsbygden. Folket 
ber om hjälp av spelfigurerna. Det vi-
sar sig att draken inte är elak, men den 
har blivit dement och både ser och hör 
saker som inte finns längre. Draken har 
också fått fruktansvärt dålig syn och 
kan inte skilja mellan människor och 
djur. Dermateg hittar dessutom inte 
hem, så att den är på dåligt humör är 
lätt att förstå. Spelfigurerna får försöka 
spela med i drakens demens för att få 
den att blidkas. Om de prompt säger 
att det inte finns något hot som draken 
tror sig se, blir den bara på ännu sämre 
humör och antar att de ljuger. Genom 
att låtsas att de inbillade hoten är 
verkliga bekräftar spelfigurerna drakens 
föreställningar och kan interagera med 
dessa genom att låtsas. Draken kan då 
t ex gå med på att de inbillade hoten 
jagas bort av spelfigurerna.
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