
Magiska stenen
Ett spännande samarbetsspel för 1-4 spelare från 
sex år och uppåt

Jakten på den

30 minuter

6+ år



+1 Tärning Slå omedelbart 
ett extra slag!

+1 Liv Förlora ett liv 
och stå över en 
omgång!

Strid! Styrka 2. 
Går att fly från 
skelettet.

Strid! Styrka 4
Går inte att fly 
från demonen.
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Jakten på den 
magiska stenen
V 1.1

Ett spännande brädspel för 
1-4 spelare från sex år

Vad som behövs

Några vanliga, sexsidiga tär-
ningar (sådana tärningar man 
använder i Fia med Knuff och 
Monopol).

Spelmarkörer (något som kan 
symbolisera spelfigurerna. 
Vikfigurer fungerar bra. An-
dra tips är t ex mynt).

Sax, klister och hårdpapper

Gör så här

1. Skriv ut spelet. Fråga dina 
föräldrar om lov först!

2. Limma fast arket med livs-
markörer på tjockare papper. 
(Om man vill kan man an-
vända något annat istället för 
livsmarkörerna, till exempel 
Legobitar, makaroner eller 
pärlor. Hoppa isåfall över 
detta steg och steg tre).

3. Låt limmet torka och klipp 

sedan ut livsmarkörerna.

4. Välj varsin spelpjäs. Till 
spelpjäser kan man t ex an-
vända vikfigurerna som finns 
att skriva ut från Sagospelet 
Äventyrs hemsida, Legofigu-
rer, mynt eller annat.

5. Alla startar på ruta 1, där 
man får uppdraget att hitta 
artefakten Pulsera av drott-
ning Paunella.

Hur det går till:

1. Slå tärningen. Den som slår 
högst börjar spelet.

2. Alla spelare börjar med fem 
liv.

3. Alla spelare gör följande 
under sin tur:

• Slå tärningen (om du inte 
måste stå över).

• Gå så många steg tärningen 
visar på spelplanen.

• Om du hamnar på en 
special ruta, läsa av vad rutan 
innebär.

Anayos flagga: 
Du får omedelbart 
en reservtärning 
att använda när du 

hamnar i strid. Reservtärning-
en kan du slå och lägga till ditt 
strids kast, och på så sätt kraf-
tigt öka chansen att lyckas.

Darooms flagga: 
Du får omedelbart 
dra ett liv från 
högen med livs-
markörer.

Daaroms solda-

ter: Soldaterna ger 
dig information, så 
du får omedelbart 

slå ett extraslag och gå vidare 
på spelplanen.

Demonen: Strid! 
Demonen har 
styrka 4. Du får 
inte fly från demo-

nen, utan måste besegra den 
i strid genom att slå över fyra 
med tärningen. Du får inte gå 
vidare förrän demonen är be-
segrad. Misslyckas du, förlorar 
du ett liv och måste stanna 
kvar tills det blir din tur igen 
och du får försöka på nytt.

Sjöormen: Du 
färdas till havs och 
en sjöorm attacke-
rar båten. Förlora 
ett liv och stå över 

en omgång! 

Skelettet: Strid! 
Skelettet har styrka 
2. Det innebär 
att du måste slå 

över två med tärningen för 
att lyckas be segra skelettet. 
Misslyckas du, förlorar du ett 
liv och måste slåss igen nästa 
omgång. Du får inte gå vidare 
förrän skelettet är besegrat. 
Du får dock fly från skelettet 
(t ex om du har nästan slut 
på liv och inte vill riskera att 
förlora ditt sista liv). Slå då 
en tärning och gå lika många 
steg bakåt på spelplanen som 
tärningen visar. Observera att 
detta kan få dig att landa på en 
annan specialruta. Du måste 
då göra det som står på den 
rutan.

Om fienderna

Även om man besegrat ett 
skelett eller en demon på en 
viss ruta, så måste man slåss 
på nytt nästa gång man kom-
mer till samma ruta. Sirana 
har nämligen skickat dit en ny 
vakt.

Att hamna på samma ruta

Om man hamnar på samma 
ruta som varandra, får man 

dela liv och/eller extratär-
ningar med varandra. Om en 
spelare har väldigt lite liv, kan 
man ge liv till denne av sina 
egna. 

Om man hamnar på samma 
ruta, och rutan är en special-
ruta med en fiende, får den 
spelare som stod där först 
hjälpa den som kom dit sedan 
med tärninsgslaget, genom att 
lägga till +1 till resultatet. Det 
är spelaren som slår tärningen 
som förlorar ett liv vid miss-
lyckande.

Att vinna

Man vinner och förlorar 
spelet tillsammans. Det räcker 
om en spelare tar sig i mål för 
att alla spelare ska vinna. Om 
alla spelare förlorar alla sina 
liv, är spelet slut och Sirana 
vann!
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