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En saga till Sagospelet Äventyr: 

Daniel Lehto & Johan Karlsson

Kråkornas drottning

En saga för 2 eller fler spelare från 5-99 år
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Kråkornas drottning 
Kråkornas drottning är en enkel och 
snabbspelad saga till Äventyr.

Innan sagan Låt spelarna välja spelfigu
rer av de färdiggjorda som finns, eller 
gör egna om ni hellre vill det. De bör 
också välja utrustning.

Inledning 
”Det är en kall och stilla vinterdag. Ni 
har tagit arbete som vakter åt ett litet 
sällskap som ska resa genom vildmarken, 
från den avlägset belägna Gruvby till 
Sarastad. Ni har varit på resande fot i en 
hel dag, och det går mot kväll. Hela re-
san beräknas ta tre dagar eftersom det är 
vintertid. Sällskapet består av den gamla 
kvinnan Vanda, hennes två tjänare Jara 
och Jill, samt den lilla flickan Gina. Ni 
färdas genom djup snö med ett hund-
spann och skidor. I kälken som hundarna 
drar sitter Vanda under tjocka pälsar 
tillsammans med Gina, som ligger och 
sover i hennes famn. Vid sidorna om käl-
ken åker Jara och Jill på skidor, och strax 
bakom dem följer ni, också på skidor. 
Himlen är mörk och stjärnprydd, ingen 
måne syns men däremot några mörkt blå 
molnstrimmor. Luften är kall och nyper i 
era kinder. 

Vi borde slå läger för natten, säger 
Vanda, och får medhåll av Jara och Jill. 
Vanda håller in hundspannet som ome-
delbart gör halt. Hon vänder sig mot er: 
- Kan ni gräva upp ett läger, undrar hon.

Sagt och gjort. Ni stiger av skidorna, 
och tar fram spadarna. När ni hunnit 
gräva upp en ganska stor grop i snön, 
faller Jara plötsligt omkull framför er. I 
hennes axel har en pil borrat in sig. Och 
i nästa sekund vaknar natten till liv. 
Vargar stormar fram ur skogen. På deras 
ryggar sitter skelettkrigare. De svingar 
sina svärd till vargarnas ylanden då de 
attackerar er.”

Striden blir kort. Skeletten flyr efter 
1T10 omgångar då de lyckats kidnap
pa barnet. De är dock väldigt många, 
ett tjugotal, och de hinner ställa till en 
stor oreda. När de flyr och spelfigurer
na samlar sig upptäcker de att Vanda 
är medvetslös och att Gina saknas. 
Skeletten har rövat bort henne! Jara 
är sårad, det var hon som träffades av 
pilen i axeln, men Jill är oskadd.

Spelfigurerna kan antingen ta upp 
jakten på skeletten genast, eller försöka 
hjälpa Jara som är svårt skadad. De 
lyckas ta ut pilen och lägga om såret 
med ett lyckat Kunskapsslag (om ingen 
specialförmåga säger något annat). När 
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Vanda kvicknar till blir hon genast 
orolig och brister i gråt. Hon ber spel
figurerna rädda flickan, till vilket pris 
som helst. Hon är viktig för världen! 
Om spelfigurerna tvekar, berättar hon 
att Gina är Kråkornas drottning.

Kråkdrottningen 
Legenden om kråkornas drottning, 
eller Kråkdrottningen, säger att döds
rikets portar vaktas av kråkdrottning
en. Hon föds som en vanlig dödlig och 
hennes krafter vaknar till liv när hon 
blivit vuxen, men de finns hela tiden 
slumrande i henne. När en kråkornas 
drottning dör, föds en ny, någonstans 
i landet. Det finns ett hemligt sällskap 
som har som livsuppgift att hitta dessa 
barn, skola dem, skydda dem från 
ondsinta makter och hjälpa den nya 
drottningen att förstå sin kraft. När 
barnet föds har det ett tecken på sig, 
ett födelsemärke som har formen av en 
svart fågel med utbredda vingar. 

Några av de specialförmågor som Krå
kornas drottning har: 

Väcka till liv: Kråkornas drottning 
kan väcka någon till liv. Den döda får 
då sju dagar i livet innan energierna 
som håller liv i kroppen tar slut och 
personen återgår till att vara död. 

Dödsportarna: Kråkornas drottning 
är den enda som kan passera dödens 
portar till dödsriket. Animera döda: 
Kråkornas drottning kan väcka döda 
kroppar till liv som själlösa tjänare eller 
soldater. 

Långt liv: Kråkornas drottning åldras 
mycket långsamt och kan bli flera 
hundra år gammal.

Vargflocken 
Spelfigurerna har inga problem med 
att spåra vargflocken genom den djupa 
snön. Dåligt väder drar dock in (troll
karlens verk) så spåren börjar blåsa och 
snöa igen. Beskriv hur stormen blir allt 
mer intensiv och svår att orientera sig i. 
Spelfigurerna måste lyckas spåra (Upp
täcka) för att inte tappa bort vargarna. 
Slå på nedanstående händelsetabell 
för vildmarken under tiden de spårar 
vargarna. Tänk på att alla händelser 
försinkar dem i deras jakt.

Ifall spelfigurerna är nära att hinna ifatt 
vargarna innan bergen:

Trollkarlen håller uppsikt över vad som 
händer i sin kristallkula. Ifall spelfigu
rerna närmar sig skelettkrigarna och 
verkar ha en chans att hinna upp dem, 
öppnar han en portal som vargarna 
och skeletten kan använda. Eftersom 
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1T10 Händelse 
1 Ett sällskap dvärgar från Spetstopparna stöter på spelfigurerna. 

Dvärgarna är fientligt inställda, även om de inte vill ha bråk, och 
menar att spelfigurerna ska ge sig av från detta område! 

2 Spelfigurerna råkar väcka upp en isdrake som sover under snön. 
Isdraken blir inte på bra humör. 

3 Spelfigurerna träffar på ett sällskap på väg från Sarastad till Gruvby. 
De är köpmän och vill sälja saker de fraktar i sina slädar till spelfigu
rerna. 

4 Spelfigurerna blir utsatta för ett bakhåll av stråtrövare. 
5 Spelfigurerna ser en sönderslagen släde och hör gråtande ljud. Två 

barn gråter över sin medvetslöse förälder. De råkade hamna i ske
lettens väg, och blev attackerade innan skeletten drog vidare. Kan 
spelfigurerna hjälpa barnen? 

6 En grupp på fem vargar med skelettryttare har lagt sig i bakhåll för 
att hindra spelfigurernas framfart. Det blir strid. 

7 Spelfigurerna stöter på en nattskugga. Se Monster. 
8 En mammutunge har fallit ner i en fångstgrop och skriker i hö

gan sky. Ovanför gropen finns mammutmamman som är mycket 
ledsen... 

9 Spelfigurerna åker över en översnöad fallgrop och får problem med 
att ta sig upp, utöver att de riskerar göra illa sig. 

10 Slå två gånger.

Händelser i vildmarken
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trollkarlen är sjuk och har lite kraft 
kvar gör han det helst inte ifall de 
verkar ha chans att klara sig utan hans 
inblandning. Det är inte säkert att alla 
skelett hinner igenom portalen innan 
den stängs, så eventuellt blir det strid 
mot de som blir lämnade kvar.

Frosta by
Längs vägen passerar spelfigurerna 
en liten by: Frosta by. Om inte annat 
kan de bege sig dit för övernattning, 
proviantering, för att leta hjälp eller 
annat.. I byn finns en trollkarl, som 
bor i ett skjul bakom värdshuset. Detta 
kan annars någon av spelfigurerna 
eller bifigurerna känna till (slå ett 
Kunskapsslag). Trollkarlen kan hjälpa 
spelfigurerna med ett magiskt irrbloss 
som leder dem till Gina, om de har 
någon av Ginas personliga saker med 
sig. Vanda har en del i sin ägo ifall hon 
är med spelfigurerna).

Värdshuset 
Värdshuset drivs av Ljung, en gammal 
kvinna med sinne för affärer. På värds
huset kan spelfigurerna övernatta mot 
några silvermynt. De kan lämna sina 
vänner/uppdragsgivare på värdshuset 
för att kunna resa snabbare. På värds

huset kan de få följande information 
(om de frågar tex Ljung):

Det finns en gammal ödelagd borg 
uppe i bergen. Det sägs det spökar i 
trakten så ingen vågar sig dit (Falskt, 
trollkarlen Turan bor där).

Trollkarlen Karl som bor bakom värds
huset kan en besvärjelse som hjälper en 
att hitta dit man vill (Nästan sant).

Skeletten och vargarna har setts röra 
sig i området ganska flitigt sista tiden 
(Sant).

Trollkarlens skjul
I skjulet bakom värdshuset bot troll
karlen Karl, en på många sätt märklig 
figur. Han pratar mest med grymt
ningar och suckar. Han hjälper gärna 
till med en spårningsförtrollning.

Handelsboden
I handelsboden kan spelfigurerna köpa 
utrustning om de behöver.
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Mot Spetstopparna 
Väl i bergen dit skelettkrigarna begett 
sig med barnet, finns det risk att spelfi
gurerna råkar ut för något, spelarna får 
slå på händelsetabellen igen. De måste 
också ta sig över raviner och oländig 
terräng, i en rytande snöstorm som 
trollkarlen framkallat.

Trollkarlens borg 
När spelfigurerna närmar sig målet, 
ser de trollkarlens olycksbådande borg 
resa sig framför dem. Porten är vak
tad av två skelett. Dessa kommer att 
varna trollkarlen så snart spelfigurerna 
är inom synhåll, om de kan (om inte 
spelfigurerna hejdar dem).

Borgen omges också av ett magiskt 
sigill, och när någon passerar det så 
känner trollkarlen av det.

Arbetsrum: Ett rum där trollkarlen 
brukar studera och arbeta. Det står 
alltid två skelett på vakt där. Det finns 
också en stenstaty i rummet. Denna är 
en väktare som vaknar till liv om nå
gon annan än trollkarlen tränger sig in, 
och den skyddar rummet mot inkräk
tare. Se stenmonster i Monsterboken.

Bibliotek: Ett rum där trollkarlen har 
en stor mängd böcker, både formel
samlingar och andra. I detta rum står, 

precis som i arbetsrummet, en stensta
ty som skyddar rummet mot inkräk
tare. 

Vargburarna: Ett rum med burar för 
vargarna. Burarna är låsta. I rummet 
finns två skelettvakter.

Skattkammare: Trollkarlens skatt
kammare innehåller ett antal kistor. 
Vid undersökning visar det sig dock 
att kistorna innehåller ben. Rummet 
vaktas inte av någon utan är tomt 
på varelser. Om någon undersöker 
rummet finns det chans att de hittar en 
lönngång som leder till en av cellerna i 
fånghålan.

Ett sovrum: Sovrummet innehåller 
en säng, sängbord, en kista och en 
liten hylla (som i själva verket är en 
lönndörr.)  Det är här trollkarlen sover. 
Rummet är tomt på varelser.

Fånghåla med 2 celler som har galler
dörrar. Om spelfigurerna undersöker 
cellerna finns det chans att de hittar en 
lönndörr i den ena. Lönndörren går 
skattkammaren. 

Ceremonisalen: En stor sal med ett 
stort pentagram på golvet. I salen 
befinner sig trollkarlen, som väntar där 
på spelfigurerna. Han har fyra skelett
krigare och ett stenmonster som hjäl
per honom. I salen finns också Gina 
som hålls fången av trollkarlen.
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Korridorer: Det finns risk att det finns 
monster i varje korridor spelfigurerna 
kommer in i. Slå på tabellen:

1T10 Resultat
13 Inget
46 Två skelett
79 Ett stenmonster
10 Två skelett och ett sten

monster

Slutstriden!
När spelfigurerna hittar igen Gina är 
hon i trollkarlens våld. Han försöker 
lägga en besvärjelse som ska ge honom 
alla hennes krafter/förtrollningar. Han 
är dock långt ifrån att lyckas. Trollkar
len gör sitt bästa för att spelfigurerna 
inte ska ta Gina från honom.

Lyckas eller inte?
Om spelfigurerna lyckas rädda Gina 
ur trollkarlens klor kan sagan antingen 
sluta där, eller också kan de bege sig 
av tillbaka dit där de lämnade resten 
av sällskapet så att Gina hamnar hos 
dem där hon hör hemma. Isåfall kan 
ni rollspela den resan också, och slå på 
tabellen över slumpmässiga händelser.

Om spelfigurerna misslyckas kanske 
trollkarlen låser in dem i någon av cel

lerna (förmodligen den utan lönndörr) 
och det i sig kan bli en ny saga...

Persongalleri
Här presenteras de bifigurer som är av 
vikt för sagan.

Vanda 
Rörelse: 4  Kunskap: 6
Trolldom: 1 Upptäcka: 5
Liv: 4
  

Mål
Att få tillbaka sitt barnbarn.

Jara 
Rörelse: 4  Kunskap: 6
Trolldom: 1 Upptäcka: 5
Liv: 4
  

Mål
Att föra Gina i säkerhet. Att se till att 
Jill klarar sig. Jara är tillsammans med 
Jill. De är egentligen inga tjänare utan 
tillhör ett hemligt sällskap som ska se 
till att skydda Kråkornas drottning. 

Jill 
Rörelse: 4  Kunskap: 6
Trolldom: 1 Upptäcka: 5
Liv: 4  
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Mål
Att föra Gina i säkerhet. Att se till att 
Jara klarar sig.

Gina 
Flicka, två år gammal. Kråkornas 
drottning, född att bli väktare över 
dödsriket.

Några av Ginas specialförmågor (hon 
kan dock inte använda dem själv för
rän i tonåren):

Väcka till liv: Kråkornas drottning 
kan väcka någon till liv. Den döda får 
då sju dagar i livet innan energierna 
som håller liv i kroppen tar slut och 
personen återgår till att vara död. 

Dödsportarna: Kråkornas drottning 
är den enda som kan passera dödens 
portar till dödsriket. Animera döda: 
Kråkornas drottning kan väcka döda 
kroppar till liv som själlösa tjänare eller 
soldater. 

Långt liv: Kråkornas drottning åldras 
mycket långsamt och kan bli flera 
hundra år gammal.

Trollkarlen Karl 
Rörelse: 4  Kunskap: 6
Trolldom: 1 Upptäcka: 5
Liv: 4  

Förtrollningar
Hitta (ett litet irrbloss visar vägen ända 
till målet, oavsett tidsåtgång).

Vägvisare: Kan trolla fram ett litet 
irrbloss som visar vägen till någon, 
om det finns ett personligt föremål 
från personen. Irrblosset kommer att 
sprakande flyga fram över terrängen i 
samma hastighet som spelfigurerna rör 
sig tills de har nått sitt mål. Om spel
figurerna tvingas stanna, gör irrblosset 
det också.

Mål
Att lösa mysterium. Vill ha svar på 
alla frågor. Hjälpsam. Hjälper gärna 
spelfigurerna.

Trollkarlen Turan 
Rörelse: 4  Kunskap: 6
Trolldom: 1 Upptäcka: 5
Liv: 4  

Förtrollningar
Bryta förtrollning, Flyga, Förhäxa, 
Mörker, Mörkersyn, Portal.

Mål
Att använda Ginas krafter för att kont
rollera Dödsriket för att hämta tillbaka 
sin döda bror. Trollkarlens bror dog i 
en sjukdom för lite mer än trettiotre 
år sedan, och Turan har gjort allt i 
sin makt för att spåra upp Kråkornas 
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drottning under den tiden. När han 
först hittade henne, var hon så gammal 
att hon redan var döende. Den döende 
kråkdrottningen vägrade dock hjälpa 
honom. Han bestämde sig för att leta 
efter den nya som han visste skulle 
födas. Han har dock ingen önskan om 
att skada Gina, men behöver henne där 
för att komma åt hennes krafter. Troll
karlen vill helst inte skada spelfigurerna 
själv, men har inget emot om hans 
medhjälpare/tjänare gör det. Egentligen 
är Turan inte ond, men han har varit 
ensam så väldigt länge att han förlorat 
perspektivet. Han kommer trots allt 
inte att ge upp Gina utan en strid.

Skelettkrigare
Rörelse: 5  Kunskap: 1
Trolldom: 1 Upptäcka: 3
Liv: 1  

Vargar
Rörelse: 4  Kunskap: 1
Trolldom: 0 Upptäcka: 6
Liv: 3  
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