
Sagoberättarens skärm



Gör så här:
1. Skriv ut dokumentet.

2. Välj de sidor du har störst behov av. Övriga sidor kan du häfta till en tabellsamling.

3. Skär till en kartong i bitar som är något större än en A4 (21x29,7 cm). Ett tips är att 
använda en gammal spelplan som du inte har behov av, eller så kan du köpa kartong hos 
din lokala bokhandel eller pappers/pysselbutik.

4. Tejpa samman kartongerna med bred tejp, men lämna vikmån mellan kartongsidorna 
om ca 5 mm.

5. Klistra fast de sidor du valt ut på kartongbitarna med papperslim. På den ena sidan pla-
cerar du tabellerna, de är till för Sagoberättaren. På den andra sidan placerar du bilderna. 
De är till för att spelarna ska ha något att titta på.

6. Lägg de ihoplimmade sidorna i press under t ex tunga böcker.

7. Låt torka över natten.

8. Klart att använda! (Eventuellt kan du plasta in skärmen med bokplast)





* Går rakt igenom alla rustningar, utom magiska.

Vapen Skada Rustningar Pris

Armborst +2 +2 40 silverstycken
Bumerang +1 — 4 silverstycken
Dolk +1 — 8 silverstycken
Hillebard +2 — 15 silverstycken
Klubba +2 — 1 silverstycken
Kniv +1 — 4 silverstycken
Lans +2 — 10 silverstycken
Magiskt svärd +2 *
Pilbåge +2 +1 12 silverstycken
Spjut +2 — 15 silverstycken
Svärd +2 — 50 silverstycken

Strid och skada
1. Avgör initiativet.

2. De inblandade slår varsin tärning.

3. Jämför mot Svårighetsgrad. 

4.Den med störst skillnad mellan 
Egenskapsvärde och Svårighetsgrad 
gör skada på motståndaren.

5. Skada tas i första hand upp av 
rustningar och sköldar.

6. När rustningspoängen är slut ges 
skadan på livspoängen.

Lathund förenklade regler

Att lyckas
Slå lika med eller lägre än värdet i 
en Egenskap.

Perfekt och misslyckat
Ett är alltid lyckat.

Noll (eller tio på vissa tärningar som 
saknar noll) är alltid misslyckat.

Svårighetsgrader
Lätt: Slå 2T10 och välj den bästa.

Normalsvårt: Slå 1T10.

Svårt: Slå 2T10 och välj den sämsta.

Handling och Runda
En Handlling är något din spelfigur 
gör i sagan.

En Runda är ett varv runt spelbor-
det, då alla får göra varsin Handling.

Förflyttning
Gående: Rörelse antal meter per 
Runda

Springande: Dubbla Rörelse antal 
meter per Runda.

Initiativ
I de förenklade reglerna bestämmer 
Sagoberättaren i vilken ordning 
figurer agerar om de har samma 
initiativ. Strid utförs alltid sist i en 
Runda.

Att bli frisk
Läkning: Ett liv per dygn i spelet.





Avancerade stridsregler

Svårighetsgrad Förutsättning

Extrem lätt Det skiljer mer än det 
dubbla mellan spelfigu-
rens och motståndarens 
skicklighet till spelfigu-
rens fördel.

Lätt Spelfigurens och mot-
ståndarens skicklighet 
skiljer med mer än två steg 
till spelfigurens fördel.

Normalt De sammandrabbade är 
jämbördiga.

Svårt Spelfigurens och mot-
ståndarens skicklighet 
skiljer med mer än två steg 
till spelfigurens nackdel.

Hjältedåd Det skiljer mer än det 
dubbla mellan spelfigu-
rens och motståndarens 
skicklighet till spelfigu-
rens nackdel.

Särskilda förut-

sättningar

Modifikation

Höjdfördel vid strid En nivå lägre
Improviserat vapen En nivå högre
Längre vapen än 
motståndaren

En nivå lägre Runda 
ett

Magiskt vapen En nivå lägre
Mästar smitt vapen En nivå lägre
Mörker En nivå högre
Osynlig fiende Två nivåer högre
Plåtrustning, hel-
kropp

En nivå högre

Sikta (tar en Runda 
att sikta)

En nivå lägre

Svår terräng En nivå högre
Trasigt vapen Två nivåer högre
Två fiender* En nivå högre
* Vid fler fiender än två, ökar svårighetsgra-

den med antalet fiender.

Åkomma Förutsättning Påverkan Åtgärd

Hungrig Spelfiguren har varit 
utan mat i ett dygn. 
Övergår sedan till 
Svält.

En lägre skicklighets
nivå vid Rörelsekast.

Äta ett mål mat — 
åkomman stryks då.

Svältande Spelfiguren utan mat 
i två dygn eller mer.

Ett steg högre Svå
righetsgrad på alla 
tärningskast.

Äta ett mål mat. Över
går då till hungrig.

Omtöcknad Spelfiguren har för
lorat mer än hälften 
av sina liv.

En lägre skicklig
hetsnivå vid egen
skapskast.

Läkning, dygnsvila, 
förtrollning eller an
nan effekt som tar bort 
skada.

Skadad Spelfiguren har för
lorat alla liv.

Som Omtöcknad, samt 
en lägre skicklighets
nivå vid Rörelsekast.

Läkning, dygns vila, 
förtrollning eller 
annan effekt som tar 
bort skada. Övergår till 
omtöcknad, när spelfi
guren återfått mer än 
hälften av liven.

Dödligt skadad Spelfiguren har 
förlorat alla liv som 
skadad.

Som Omtöcknad och 
Skadad, samt ett steg 
högre Svårighetsgrad 
på alla tärningskast.

Läkning, dygns vila, 
förtrollning eller 
annan effekt som tar 
bort skada. Övergår till 
skadad när spelfiguren 
återfått det enda livet 
som dödligt skadad.

Sjuk Spelfiguren är smit
tad av sjukdom och 
misslyckades med 
motståndskastet.

Ett steg högre Svårig
hetsgrad på Rörelse
kast.

Läkning, dygnsvila, 
förtrollning eller an
nan effekt som tar bort 
skada.





Svårighetsgrad Tärningar

Extremt lätt 3, välj bästa
Lätt 2, välj bästa
Normalt 1
Svårt 2, välj sämsta
Hjältedåd 3, välj sämsta

FV Nivå
1 Gesäll
2 Fullärd
3 Mästare
4 Heroisk

Ökning Kostnad i poäng
Startkostnad 2 p
1->2 3 p
2->3 5 p
3->4 16 p

Administration Kunskap
Akrobatik Rörelse
Arkitektur Kunskap
Avståndsvapen Rörelse
Berätta Upptäcka
Bluffa Upptäcka
Botanik Kunskap
Dans Rörelse
Dyrka lås Rörelse
Dölja föremål Upptäcka
Fordon Rörelse
Ficktjuveri Rörelse
Fiska Kunskap
Författa Upptäcka
Gastronomi Kunskap
Genomskåda Upptäcka
Geografi Kunskap
Gömma sig Upptäcka
Handelskunskap Kunskap
Hantera fällor Rörelse
Hantverk Kunskap
Historia Kunskap
Hoppa Rörelse
Ilmarsch Rörelse
Improvisera Upptäcka
Intuition Trolldom
Jaga Kunskap
Klättra Rörelse
Köpslå Upptäcka
Leda Upptäcka

Lyfta Rörelse
Löpa Rörelse
Magikunskap Kunskap
Matematik Kunskap
Medicin Kunskap
Måla Upptäcka
Navigera Kunskap
Närstridsvapen Rörelse
Orientera Kunskap 
Reagera Rörelse
Rida Rörelse
Simma Rörelse
Sjunga Upptäcka
Skulptera Upptäcka
Skådespela Kunskap
Slagsmål Rörelse
Smyga Rörelse
Spela Upptäcka
Sprint Rörelse
Språk Kunskap
Spåra Upptäcka
Strid till häst Rörelse
Stridskonst Rörelse
Söka Upptäcka
Taktik Kunskap
Trolleritricks Rörelse
Undvika Rörelse
Zoologi Kunskap
Överlevnad Kunskap
Övertala Upptäcka

Färdigheter





1T100 Förtrollning

1-3 Alkemi
4-6 Andas vatten
7-9 Betvinga

10-12 Bryta förtrollning
13-15 Dölja
16-18 Eldelementar
19-21 Eldklot
22-24 Finna
25-26 Flyga
27-29 Fördriva
30-32 Förhäxa
33-35 Förstena
36-38 Förtrolla ting
39-41 Förvandla
42-44 Glömska
45-47 Göra helt
48-50 Hela

51-53 Jordelementar
54-56 Liten
57-59 Ljus
60-61 Läsa tankar
62-64 Luftelementar
65-67 Mörker

68-70 Mörkersyn
71-73 Osynlig
74-75 Portal
76-77 Sanning
78-80 Skydd
81-83 Snabbhet
84-86 Spökkropp
87-89 Stopp
90-92 Stor
93-94 Tur
95-97 Vattenelementar

98-100 Växa

1T10 Förtrollning

1-2 Helande sång
3-4 Lugnande sång

5-6 Sövande sång
7-8 Stridssång

9-10 Vädersång

1T10 Förtrollning

1-2 Spegelportal
3-4 Spegelvarelse

5-6 Spegelseende
7-8 Spegelfängelse

9-10 Splittra

Tabell för förtrollningar

Tabell för 
bardmagi

Tabell för 
spegelma gi





Måltid på värdshus Pris

Bläckfisksoppa 8 kopparmynt
Fisksoppa 4 kopparmynt
Frukttallrik 8 kopparmynt
Fågel, grillad 2 silverstycken
Fårfiol med sås 4 silverstycken
Fårstuvning med bröd 7 kopparmynt
Gravad fisk med bröd 5 kopparmynt
Grillad fisk med bröd 5 kopparmynt
Halstrad fisk med rostade rotfrukter 6 kopparmynt
Inlagd fisk med bröd 3 kopparmynt
Kokt fisk med bröd 3 kopparmynt
Kokt krabba 6 kopparmynt
Köttsoppa (med fårkött) 4 kopparmynt
Matbröd, 1 portion 2 kopparmynt
Rostade rotfrukter med salt 4 kopparmynt
Rotsaksröra 3 kopparmynt
Rökt fisk 6 kopparmynt
Rökt fårkött 1 silverstycke
Saltad fisk med bröd 5 kopparmynt
Svampstuvning 3 kopparmynt
Torkat kött med bröd 6 kopparmynt





2T10 Uppdrag

2 Rädda person (någon nödställd som behöver hjälp)
3 Medla mellan rivaliserande gäng (undvika bråk)
4 Förhindra att någon blir retad (en kompis, ett barn, någon okänd)
5 Rädda staden från undergång (naturkatastrof, brand, belägring)
6 Rädda världen från undergång (naturkatastrof, invasion)
7 Hitta botemedlet (hitta alla ingredienser till botemedlet)
8 Befria fången (fiendens borg, drakens näste, rövarna)
9 Hitta skatten (följa kartan och ledtrådarna)

10 Fånga skurkarna (tjuvar, rövare, avsatta drottningar/kungar)
11 Undersöka (exempelvis brott, lögner)
12 Hjälpa byborna (mot rövare, missväxt, svält, förhäxningar)
13 Vinna tävlingen (årlig tävling, exempelvis springa, simma, dansa)
14 Leverera bud (viktigt bud som måste fram inom bestämd tid)
15 Agera livvakter (åt hertig, drottning, köpman, bonde)
16 Avslöja mysterium (vad är det för mystiskt som pågår?)
17 Utforska område (labyrint, underjorden, berg, träsk)
18 Undvika krig (mellan stammar, län, länder, arter) 
19 Förstöra magisk artefakt (ring, svärd, armband, kungakrona)
20 Rädda riket från undergång (naturkatastrof, invasion)

Tabell för uppdrag

1T10 Komplikationer

1 Oväder
2 Vilda djur
3 Oländig terräng
4 Sjukdom
5 Förhäxade
6 Naturkatastrof
7 Rövare
8 Överfall
9 Fienden är inte den som 

spelfigurerna tror
10 Slå två gånger

Tabell för komplikationer

Föremål Liten skatt Stor skatt Enorm skatt Drakskatt

Kopparmynt 10T10 10T10 1T1001T10 100x1T100x1T100
Silverstycken 5T10 10T10 1T100x1T10 100x1T100x1T100
Guldkronor 1T10 3T10 1T100 10x1T100x1T100
Ädelstenar - 1T10 2T10 5T10x1T10
Smycken 1T10 2T10 3T10 5T10x1T10
Vapen 1T10/2* 1T10 2T10 3T10
Rustningar - - 1T10/2 1T10
Magiska ting - ** *** ****

* Avrunda till spelfigurernas fördel.
** Slå en tärning. Om resultatet blir udda finns där ett magiskt föremål.
*** Slå tre tärningar. Det finns ett magiskt föremål per tärning som visar ett udda resultat.
**** Slå tio tärningar. Det finns ett magiskt föremål per tärning som visar ett udda resultat.

Tabell för skatter



1T10 Slumpmässiga händelser

1 En babydrake som inte lärt sig spruta eld än blir retad av två stora människor som 
petar på den med träpinnar och skriker glåpord. Ska spelfigurerna ingripa?

2 En prinsessa ute på ritt har tappat sitt diamantdiadem. Hon såg att en vätte tog det, 
men hon har inte vågat ta tillbaka det. Om hon kommer hem utan det blir mamma 
drottningen arg. Kan spelfigurerna hjälpa henne?

3 Två vättar står vid en brunn och skriker. När spelfigurerna tittar efter har deras 
kompis fastnat i brunnen då den rasat samman (De skulle gräva den djupare). Kan 
spelfigurerna rädda deras vän?

4 En ensam vandrare ligger vid sidan av vägen med brutet ben. Vandraren har blivit 
rånad av ett rövarband. Han behöver hjälp med sitt ben, att ta sig till ett värdshus 
och gärna med att få tillbaka sina saker.

5 En bonde är ledsen för att någon stulit hans får. Det finns tydliga spår på marken 
och om spelarna vill kan de ta upp jakten.

6 En ledsen jätte strövar runt i området och slår sönder det mesta i sin väg. Jätten 
är ensam och har inga vänner. Alla är rädda och springer iväg, så jätten tröttnade 
och förstör deras hem istället. Kan spelfigurerna på något sätt hjälpa jätten och de 
drabbade?

7 Spelfigurerna hittar ingången till en underjordisk labyrint. Vågar de utforska den?
8 En prins har fastnat i ett jättespindelnät. Han sprattlar och kämpar för att komma 

loss, och den stora jättespindeln är på väg för att äta upp honom.
9 Spelfigurerna ser hur en lada står i brand. En familj försöker släcka elden. Ska spel-

figurerna hjälpa dem?
10 Slå två gånger på tabellen.

Tabell för slumpmässiga händelser

2T10 Fiender

2 Häxmästare
3 Rövarband
4 Drake
5 Monster
6 Kung/drottning
7 Annat rike
8 Köpman
9 Prins/prinsessa

10 Riddare
11 Krigare
12 Demon
13 Legosoldater
14 Skelettkrigare
15 Ande
16 Naturen
17 Sjukdom
18 Hemlig sammansvärjning
19 Riddarorden
20 Gudom

1T10 Magiska ting

1 Osynlighetsring.
2 Osårbarhetsring (mot skada från 

vanliga vapen).
3 Styrkering (Slå två tär ningar för 

att slåss och lyfta, och välj den 
bästa).

4 Trolldomsring (Slå två tärningar 
för all trolldom och välj den bästa).

5 Teleporteringsring (Bära ren får 
flytta vart som helst på kar tan vid 
ett tillfälle per saga).

6 Magiskt vapen (Se kapitlet om 
utrustning).

7 Magisk mantel (Gör bäraren 
osynlig).

8 Magisk olja (Helar alla skador, 
räcker till fyra användningar).

9 Magisk kula (Genom den kan äga-
ren se fjärran platser och länder).

10 Magisk lykta som aldrig brinner 
ut.

Tabell för magiska tingTabell för fiender



Kriterium som uppfyllts Poäng

Klara sagan 1
Rädda byn 1
Rädda staden 2
Rädda riket 3
Rädda världen 4
Spelaren deltog aktivt i sagan 1
Spelaren spelade sin roll väl 1
Spelaren samarbetade väl med 
övriga spelare

1

Spelaren gjorde något utöver 
det vanliga

1

Tabell för färdighetspoäng

2T10 Belöning

2 En pung med 3T10 silverstycken.
3 Ett skrin med 2T10 guldkronor.
4 Ett guldhalsband värt 2T10 guldkronor.
5 Ett uppslagsverk som låter ägaren slå två tärningar och välja den bästa vid kast som 

gäller historia eller geografi.
6 En häst att rida på.
7 En kärra och två oxar som dragdjur.
8 En ringbrynja som passar en av spelfigurerna.
9 En helande dryck som läker totalt tio liv. Kan användas många gånger, men sam-

manlagt läka tio liv.
10 Ett magiskt svärd som aldrig dödar fienden utan alltid gör denne medvetslös istället.
11 En stuga där spelfigurerna kan bo, eller om de hellre vill sälja den (de kan då få ca 

2T100 silverstycken för den).
12 3T10 levande får.
13 Trollstav som gör att ägaren (någon form av magiker) får slå två tärningar vid Troll-

domskast och välja den tärning som visar bäst.
14 En magisk ring som gör att bäraren blir osårbar mot allt utom magiska vapen. Nack-

delen är dock att spelfiguren inte kan göra något som skadar någon annan medan 
denne bär ringen. 

15 Ett diamanthalsband värt 5T10 guldkronor. 
16 Ett eget värdshus som spelfigurerna får driva.
17 En adelstitel. Spelfigurerna måste komma överens om vem av dem som får den.
18 En komplett riddarutrustning som passar en av spelfigurerna: häst, helrustning och 

vapen (lans, svärd och sköld).
19 En skattkista med 1T10 guldkronor, 2T10 silverstycken, 3T10 kopparmynt och 

1T10 ädelstenar.
20 En magiskt drakeldssvärd som skär genom det mesta. Svärdet ger tre liv i skada och 

går rakt igenom alla rustningar och sköldar som inte är magiska.

Tabell för stora belöningar



Tabell för små belöningar

3T10 Belöning

3 En magisk dolk, vars blad glöder när fiender är i närheten.
4 Ett magiskt vattenskinn, som alltid är fyllt.
5 Festmåltid. Spelfigurerna får äta en festmåltid hos uppdragsgivaren.
6 En magisk kompass som alltid visar åt vilket håll spelfigurerna ska gå för att komma 

dit de vill.
7 En ädelsten värd 2T10 guldkronor.
8 En magisk fackla som aldrig brinner ut. Facklan kan tändas och släckas hur många 

gånger som helst.
9 Spelfigurerna blir lovade att deras uppdragsgivare står i skuld till dem och att denna 

ska göra dem en tjänst när de bäst behöver det.
10 Ett par magiska stövlar. Den som har stövlarna på sig behöver aldrig slå tärningen 

för att smyga.
11 Sång. Spelfigurerna får en sång skrivna om sig.
12 1T10 kopparmynt att dela på.
13 En harpa som aldrig kan spela falskt.
14 Spelfigurerna får välja ett av följande tre: en guldkrona, en flöjt eller ett svärd. Vad de 

inte vet är att guldkronan är magisk. De kan betala med den, men den kommer alltid 
tillbaka till deras egen ficka efter fullgjord betalning. Tänk på att de som upptäcker 
att guldkronan spelfigurerna gav dem är borta förmodligen kommer att bli sura.

15 En packåsna som kan bära spelfigurernas utrustning.
16 Tre dagars proviant.
17 Ett läderharnesk.
18 En snidad träfigur, värde 1T10 silverstycken.
19 Spelfigurerna får en plats uppkallad efter sig på något ställe som var aktuellt i sagan.
20 Spelfigurerna blir huvudpersonerna i en sång som handlar om deras hjältedåd. Sång-

en sjungs till exempel runt lägereldar, på värdshus och liknande.
21 Varsin värmande mantel i naturfärger.
22 Ett horn, som det går att blåsa i varpå en ljudstöt hörs. Kan till exempel användas för 

att påkalla uppmärksamhet eller varna för fara. Hornet är värt 1T10 silverstycken.
23 En kniv som uppdragsgivaren snidat själv. Värde 2T10 silverstycken.
24 Ett verktygsset bestående av en handdriven borr, hammare, såg, tänger och några 

hundra spikar.
25 En magisk sköld som inte kan gå sönder annat än av magiska vapen.
26 Läkande örter som räcker för att återställa totalt fem liv.
27 En spåkula som ibland visar en eller flera tänkbara framtider för den som använder 

den (måste behärska Trolldom), ibland händelser ur det förflutna. Sagoberättaren 
bestämmer vad användaren ser. Vissa gånger visar spåkulan inget alls.

28 En skattkarta. Kartan visar vägen till en skatt, men det är en farlig väg och ingen vet 
vad skatten består av.

29 Ett pärlhalsband som är värt 1T10 silverstycken.
30 En magisk oljelampa, innehållande en ande som kan uppfylla tre önskningar åt 

ägaren. Ingen av önskningarna får på något sätt gå ut på att få fler önskningar, ingen 
önskning får gå ut på rikedom eller föremål eller att återuppväcka någon som dött. 
Anden är dock listig och trött på att vara instängd i lampan, så önskningarna får inte 
alltid det avsedda resultatet ...



1T10 Belöning

1 En tam drake som spelfigurerna kan rida på. Förflyttar sig tre gånger så snabbt som 
en häst på kartorna. 

2 En hemlig riddarorden svär spelfigurerna trohet och lovar att ställa upp en gång när 
spelfigurerna ber om hjälp. Detta kan de göra genom att blåsa i ett magiskt horn 
som de får. Riddarorden är stor och har skickliga riddare som gör sitt yttersta för 
att uppfylla löftet. Någon av riddarna kan vara på plats för att utvärdera situationen 
inom några minuter, var de än är, genom en magisk portal. Om riddaren bedömer 
sig klara av uppgiften hämtar denna inte mer hjälp, men är uppgiften övermäktig 
kallar riddaren till sig fler ordensmedlemmar.

3 En stad uppkallas efter någon av spelfigurerna. Spelfigurerna får komma överens 
om vem av dem som ska få staden uppkallad efter sig.

4 En trollformelsamling med alla förtrollningar i regelbokens av snitt om förtrollning-
ar. Kan dock endast användas av någon som behärskar trolldom.

5 Gård i ett hertigdöme. Gården har åkrar, lador och en djur besättning bestående av 
får, grisar och höns.

6 Spelfigurerna blir utnämnda att bli borgmästare i någon by eller stad som har före-
kommit i sagan.

7 Spelfigurerna får välja ett magiskt föremål var från kapitlet om utrustning i denna 
bok.

8 Skattkista fylld med 2T10 ädelstenar värda 1T100 guldkronor styck (slå en gång för 
varje ädelsten), 1T10 guldsmycken, 3T10 guldkronor, 6T10 silverstycken, 7T10 
kopparmynt, en förgylld silverdolk, en silverljusstake.

9 Hertigdöme med ett slott och tjänstefolk, samt en hygglig kassa: 2T100 guldkronor, 
7T100 silverstycken, 10T100 kopparmynt. Tänk på att kassan ska räcka till löner för 
tjänstefolk och underhåll av slottet, vägar och broar i hertigdömet.

10 Magisk dryck som ger den som dricker en klunk av den en enastående tur resten av 
dagen. Den som druckit en klunk av den får slå två tärningar och välja den som visar 
bäst på alla tärningskast de kommande 24 timmarna i spelet. Nackdelen som spelfi-
guren kommer att upptäcka, är att spelfiguren de 24 timmar efter dryckens tur slutat 
verka drabbas av otur i 24 timmar och får då slå två tärningar på alla tärningskast 
och välja den som visar sämst. Ifall spelfiguren motverkar detta genom att dricka 
mer trolldryck skjuts oturseffekten upp och blir lika lång som den tursamma perio-
den varit när verkan sedan upphör.

Tabell för fantastiska belöningar



Skattens storlek

Värdeföremål Liten         Medel        Stor          Enorm

Guldkronor 10T100     10T100x10T                    10T100x10T100 100x10T100x10T100
Silverstycken       1T100 10T100     10T100x10T              10T100x10T100
Kopparmynt     1T100/2         1T100 10T100 10T100x10T
Smycken   1T10         2T10          4T10          8T10
Diamanter 1T10         2T10          4T10          8T10
Juveler      1T10         2T10          4T10          8T10
Rustningar 1T10/2      1T10          2T10          4T10
Vapen       1T10/2      1T10          2T10          4T10
Magiska föremål             1T10-9      1T10-8      1T10-7      1T10-6
Sidenrullar, antal m.       1T10          2T10          4T10         8T10
Kryddkaggar 1T10/2        1T10/2            1T10      2T10 4T10

Drakskatter

1T100 Skatt

1 Riddarhjälm
2 Betsel
3 Sadel i läder med stigbyglar.
4 Tunna fylld med peppar, värde 5T10 guld-

kronor.
5 Schackspel med träpjäser och träbräde.
6 Tre tärningar i ben.
7 Förgylld dolk, värde 1T10 guldkronor.
8 Silverljusstake, värde 2T10 silverstycken.
9 Atlas över den kända världen, signerad Allena 

Barah.
10 Pergamentrulle på uråldrigt språk.
11 En samling draktänder.
12 Fjäderpenna och osynligt bläck.
13 10 meter sidentyg.
14 Guldbrosch, värde 2T10 guldkronor.
15 Juvelprydd prinsesskrona, värde 10T10 guld-

kronor.
16 Diamantprydd ring, värde 4T10 guldkronor.
17 Magisk harpa, ovärderlig.
18 Silverörhängen, värde 2T10 silverstycken.
19 Två röda gobelängder.
20 Guldring, värde 2T10 guldkronor.
21 Diamant, värde 3T10 guldkronor.
22 Tre pärlor, värde 3T10 kopparmynt.
23 Penningpung med tre guldmynt, sju silver-

mynt och 31 kopparmynt.
24 Förhäxat bredsvärd
25 Helrustning
26 Lans
27 Broderad tunika

28 Bronsstaty föreställande en hjältinna, värde 
2T10 silverstycken.

29 Spikklubba
30 Tunna med krut
31 Tubkikare
32 Teleskop för stjärnskådning.
33 Guldkedja, värde 2T10 guldkronor.
34 Silverdiadem, värde 3T10 silverstycken.
35 Två guldarmband, värde 2T10 guldkronor.
36 Armborst
37 Tennbägare med dekoration.
38 Sköld
39 Långsvärd
40 Kniv
41 Kristallkula, magisk. Ger ägaren +1 i Troll-

dom så länge ägaren har kvar kristallkulan.
42 Oljelampa
43 Svärdsskida
44 Ask med helande örter, helar tre liv.
45 Ett par läderstövlar.
46 Sextant och stjärnkarta.
47 Trollformelsamling, för mörkermagi.
48 Trollspö, ger ägaren en nivå lägre svårighets-

grad.
49 Kista med 314 silverstycken
50 Säck med 421 kopparmynt
51 Ask med 42 guldkronor
52 Fem silvertärningar, värde 5T10 silverstyck-

en
53 Åtta diamanter i en läderpung
54 Historiebok
55 Rötter med helande egenskaper
56 Spjut

Skatter



57 Ringbrynja, 3 rustningspoäng
58 Tio meter rep
59 Oslipad diamant, 1/2 kilo, värde 1T100 guld-

kronor
60 Kungamantel av siden
61 Brutet svärd, alla bitar finns kvar
62 Trälåda med snäckor från Atlantis
63 En tavla som föreställer Ina och Eld
64 Sminklåda, värde 5T10 silverstycken
65 Drakmask i guld, värde 4T10 guldkronor
66 Marionettdocka
67 Förgylld hörlur, värde 1T10 guldstycken
68 Ett par glasögon
69 Drakstatyett i kattguld, värde 1T10 koppar-

mynt
70 Schackbräde med rutor i silver och guld
71 Båge och pilar
72 En pung med sju opaler, värde 3T10 guldkro-

nor.
73 Nio guldringar i en ask, ringarna är förfalsk-

ningar men asken är värd 1T100 guldkronor
74 Silverhårspännen, värda 2T10 silverstycken
75 Självlysande kristallkula, ger magiker en nivå 

lägre svårighetsgrad på Trolldomskast
76 Skattkarta, skatten är dock redan plundrad.
77 Bok: Allena Barahs Monster i Masona.
78 Magisk pilbåge, två nivåer lägre svårighets-

grad vid jakt. Två nivåer högre svårighets-
grad vid strid.

79 Sidenklänning, värde 1T10 guldkronor.
80 Drakpansarrustning, två rustningspoäng. 

Täcker hela kroppen. Värde 5T10 Guldkro-
nor.

81 Pentagram broderat i silver på läderharnesk, 
1 rustningspoäng. Värde 1T10 guldkronor.

82 Ask med tre trollspön. Det första ger bäraren 
en nivå lägre svårighetsgrad vid skyddsför-
trollningar, det andra ger bäraren en nivå 
lägre svårighetsgrad vid attackförtrollningar 
och det tredje ger bäraren två nivåer lägre 
svårighetsgrad vid strid, men kräver två liv av 
sin bärare vid densamma.

83 Levande hatt som kan tala med sin bärare. 
Hatten har Kunskap 4 och Trolldom 3.

84 Magisk helande dryck, helar ett liv per klunk. 
Räcker till fem klunkar.

85 Styrkedryck, +1 Rörelse hela sagan.
86 Kunskapsdryck, +1 Kunskap hela sagan.
87 Förvandlingsdryck, förvandlas till padda tills 

offret blir kysst av en prins eller prinsessa.
88 Trolldomsdryck, +1 Trolldom hela sagan.
89 Skarpsinnedryck, +1 Upptäcka hela sagan.
90 Livsdryck, den som dricker av drycken slutar 

åldras.
91 Kärleksdryck, de två som dricker av drycken 

blir kära.
92 En uppsättning schackpjäser i guld respektive 

silver. Värde 2T10 guldkronor.
93 Silverskrin smyckat med diamanter. Värde 

3T10 guldkronor.
94 Magisk helrustning, fem rustningspoäng. 

Rustningen läker en rustningsskada per 
Runda. 

95 Lampa med inneboende ande, beviljar tre 
önskningar

96 Magisk sköld, tre rustnings poäng. En nivå 
lägre svårighetsgrad 

97 Magiskt svärd, två skadepoäng
98 Magisk lans, tre skadepoäng, besegrar drakar
99 Fem skrin med 111 guldmynt. 202 silvermynt 

och 313 kopparmynt.
100 Sju tunnor med 18 diamanter, 7 opaler, 15 

rubiner, 413 guldmynt, 1138 silvermynt, 
2004 kopparmynt, 1 förgylld dolk, 1 guldäpp-
le, 1 rustning, 1 magisk mantel, 1 magisk 
turdryck (slå två tärningar, välj det bästa 
resultatet hela sagan) och 1 silverdiadem.


