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ill SL (och spelarna): Detta äventyr är skrivet med White Wolf’s 

Storytelling-system som bakgrund. Det är tänkt att utspela sig i 

den World of Darkness som White Wolf beskriver, och för den SL 

och/ eller spelare som eventuellt inte känner till den kommer här nedan en 

kort beskrivning av den. Om både spelare och SL vill så är emellertid 

äventyret skrivet så att man kan köra det rent friform och tärningslöst. 

Använd då bara rollformulärets värden som ett mått på hur bra de är utan 

att slå några tärningar eller strunta i det helt. Spelarna uppmuntras att 

använda ’friformdelen’ av sina formulär (d.v.s. deras karaktärsbeskrivning) 

även om de bestämmer sig för att inte spela friform. 

 

Om Changeling-världen. 
ör länge sedan levde älvorna, trollen och vättarna sida vid sida med 

människorna. Men så hände något. Människorna började uppfinna 

saker, skriva lagar för hur naturen fungerade och klassificera 

allting. Med det försvann mystiken och magin; det som kallas Glamour. 

Banality gjorde sitt intåg i världen och alla ’sagoväsen’ fick fly för sina liv, 

tillbaka till The Dreaming, den parallell-värld varifrån de en gång kom. The 

Dreaming kan jämföras med C. S. Lewis och Astrid Lindgrens olika världar; 

Narnia, Nangijala och Gröna Ängars Ö. Hit kommer man genom olika 

portaler, och man färdas genom The Dreaming på s.k. Trods, vägar som 

går kors och tvärs. Här är allt de som i vanliga fall är omöjligt, fullt 

möjligt. The Dreaming befolkas av varelser som benämns ’chimera’. En 

chimera kan vara en rosa liten gubbe som säger ’Blubb’, en Alien som käkar 

upp allt i sin väg, en Alice i Underlandet eller en mångfärgad lyktstolpe 

som är allergisk mot hundar. Dessa chimera finns även till viss del i vår 

värld (men kan då endast ses av changelings) men härstammar alla från 

The Dreaming. Ju längre in i The Dreaming man kommer, desto mer absurt 

blir det. I detta äventyr ska dock SL försöka hålla spelarna utanför The 

Dreaming.  

Nästan alla ’faeris’ flydde tillbaka till sin hemort i The Dreaming kallad 

Arcadia. Tyvärr hann inte alla dit i tid, andra blev kvarlämnade som 

straff. Arcadia blev isolerat från värld för evigt, för att skydda sig från 

Banality. De som var kvar blev s.k. Changelings, de skyddade sina ömtåliga 

faerie-själar inuti människokroppar. Andra Changelings ser andra 

changelings som de verkligen ser ut (troll är stora och blå, satyrer har 

håriga bockben och horn o.s.v.) medan de för vanliga människor ser ut som 

vem som helst. 

ag vill till en början ta tillfället i akt och be om ursäkt för den 

blandning av engelska, svenska och svengelska som finns i den text 

som både SL och spelare ska plöja igenom. Anledningen till denna 
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röra är att jag inte velat översätta vissa ord eftersom jag anser att de 

låter för löjliga översatt. Visst hade jag kunnat skriva 'bortbytingar' hela 

vägen istället för Changelings men det känns som om en viktig del av 

känslan i spelet försvinner då, åtminstone för mig. Jag hoppas innerligt 

att alla eventuella läsare av såväl ovanstående som nedanstående text ska 

kunna förlåta mig och klara av att läsa den ändå, trots mina lingvistiska 

imperfektioner. 

 

 

ag vill även tacka alla de personer som varit delaktiga i tillkomsten 

av detta scenario. Bl.a. Richardh, min kompanjon mot vilken jag 

bollat olika idéer, Jens Reuter som ritat nästan alla1 av de fräcka 

bilder som förekommer i detta scenario, Jenny Jungvall samt Åsa Roos 

som hjälpt till med upplägg och layout och, till sist, de tio som 

provspelade; Johan Brösther, Klas Johansson, Richardh Mårtensson, 

Magnus Malmquist och Mats Johansson som var först ut på BarCon och 

sedan Åsa Roos (igen!), Andreas Tullberg, Christian Dreyer, Dagny 

Petreusson och Bernard Christensson. Vet att Ni haver mitt innerliga 

tack! 

 

 

agan om Slutet som försvann är väldigt unikt i ett avseende. Denna 

saga är nämligen ett av de få scenario där SpelLedaren faktiskt är 

med i historien själv, på ett mycket konkret vis. Genom hela 

berättelsen nedan så skrivs det om Berättaren som är karaktärernas 

mentor och som hjälper dem komma från en plats till en annan. Berättaren 

är i själva verket SL själv och bör beskriva Berättaren, när han/hon 

kommer gående, som sig själv. SL bör inte berätta att 'det är jag som 

kommer gående' om denne inte anser att spelarna är så pass korkade att 

de inte fattar den enklaste vink. Istället bör han/hon fortsätta beskriva 

Berättaren in i minsta detalj tills det klart framgår vem Berättaren är 

och spelarna fattar. Skulle det ta extremt lång tid innan de verkar 

begripa kan man som SL t.ex. säga 'och hans strumpor är ...' (om man 

råkar vara av manligt kön) så gör man en paus, böjer sig ner och tar av sin 

skorna för att demonstrativt titta efter vilken färg man har på 

strumporna. Sedan fortsätter man lite oskyldigt med ' ... blå.'. 

 

ela sagan är upplagd i fyra olika avsnitt samt en prolog och en 

epilog. Varje avsnitt handlar om sökandet efter en skatt, en av de 

fyra saker som behövs enligt Berättaren för att kunna göra ett 

 
1 Utom de som kommer ifrån regelboken till Changeling - The Dreaming. 
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nytt slut. Hela Sagan börjar när våra vänner har sommarlov från College 

och ligger och solar hemma hos syskonen Diamond, vid deras pool. Kapitel 1 

handlar om deras äventyr på en tropisk ö, kapitel 2 handlar om våra 

vänners äventyr på Irland och deras jakt efter en fjäder. I kapitel 3 

hamnar de i Egypten för att leta efter en sten och i kapitel 4 skrämmer 

de bort ett filmteam från en Aztekpyramid. Slutligen gör de ett nytt slut 

i Epilogen. 

 

 

ist i detta häfte finns dessutom två speciella sidor med 

överskriften 'Reaktionskort'. För alla Er läsare som inte är bekant 

med denna term tidigare, utom möjligtvis från något kortspel (jag 

har då aldrig hört talas om det tidigare) så fungerar dessa som en slags 

inledningsreplik till de olika karaktärerna i de olika avsnitten. Antingen 

kan SL förse sig med en sax och klippa sönder pappret och dela ut de små 

strimlorna, eller så kan han/hon helt enkelt låta pappret gå runt. Uppmana 

spelarna gärna då att endast läsa sin egen reaktion och inte tjuvtitta på 

de andras. De blir roligare så, dock är det ingen katastrof om de nu 

insisterar. Om du som SL nu absolut inte vill att spelarna ska se något 

annat än just sin egen reaktion kan man även använda två diagonala A4-

papper (t.ex.) och hålla för allt utom det som spelaren ska läsa.  

Tycker SL att det är löjligt med reaktionskort så är det fritt att 

strunta i dem. Vill man ändra i dem får man naturligtvis även göra det. 

Själva ändamålet med dem är att motverka den sedvanliga apati som 

ibland uppkommer när spelarna precis fått sina karaktärer eller precis 

lyssnat på en berättarscen. 

S 
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Prolog. 
 

I vilken IngentingTM händer. 

 

 

olen sken från en klarblå himmel och det fanns inte ett moln i sikte. 

Det var ungefär 28 grader varmt i luften och behagliga 20 grader i 

poolen. De fem ynglingarna låg allihopa i varsin solstol, iförda 

badbyxor eller baddräkt och utrustade med solglasögon och en väl kyld 

läsk. De hade lov från universitet och livet log mot dem. Inte ett 

bekymmer så långt ögat nådde, det var mitt i den amerikanska 

högsommaren och långt kvar till höstterminens början. Deras omgivning 

bestod av enorma gräsbeklädda ytor som fick den stoltaste golfbana att 

se ut som en liten vanskött förortstomt. Här och var fanns olika former 

av trädgårdsarrangemang som snarare hörde hemma på en 

världsutställning. Längre borta, majestätiskt belägen uppe på en kulles 

krön, tornade familjen Diamonds residens upp sig mot himlen.  

S 
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Vår Saga tar alltså sin början vid familjen Diamonds residens. Det börjar 

med att våra fem hjältar sitter vid poolen och bara njuter av sin frihet 

från skolan Banality och slaveri. Man kan pausa en stund här och man vill 

låta spelarna komma in i sina karaktärer och låta dem prata lite om vad de 

vill. Om du som SL vill vara med på ett hörn kanske Diamonds har en 

hushållerska som passar upp ungdomarna. Hon är kanske ung och vacker 

och under tung beskjutning av Robertos ”amoré” eller är hon en gammal 

satt tant från Puerto Rico som hela tiden skäller på ungdomarna för att 

de inte plockar undan efter sig eller bara latar sig? Är hon kanske t.o.m. 

en changeling?  

Efter ett tag så ser karaktärerna hur något närmar sig över kullarna. 

Först tror de att det är en boll som kommer rullande men ganska snart 

ser de att det faktiskt är en boggan (kort, gladlynt changeling, ungefär 

som Tolkiens hober). Hans namn är Euludd och han har alarmerande 

nyheter till karaktärerna. Tyvärr så tar det ett tag att få ur honom något 

eftersom han har fruktansvärt dålig kondition. Spela gärna upp ungefär 

hur det kan se ut när han springande, tungt flåsande med sina korta ben 

som hans klotrunda kropp vaggar fram på och med sina korta armar 

tryckta in till kroppen och vilt svängande fram och tillbaka. Euludd har 

sökt upp karaktärerna eftersom han behöver deras hjälp, något han flåsar 

fram efter ett tag.  

- Mina kamrater hålls fångna av en drake i ett köpcentrum inne i stan. 

Greywold Mall heter det visst. Snäll ni, ni måste hjälpa dem! De är alldeles 

värnlösa mot detta monster, draken är stor som ett höghus med sylvassa 

tänder och han sprutar eld. Det är förfärligt, jag undkom med blotta 

förskräckelsen.  

Kanske käbblar karaktärerna lite om det, eller så går de med på det 

direkt (de är ju trots allt hjältarna i Sagan) men efter ett tag så ger sig i 

alla fall karaktärerna av till Köpcentrat (de lär ha egna bilar. Vem som har 

vad får de själva bestämma). Väl framme ser de en monstruöst drakhuvud 

sticka upp på baksidan och när de kommer runt centrat så upptäcker de 

att fyra boggans står inklämda mellan två sopcontainrar och ser 

gråtfärdiga ut. Draken försöker komma åt dem med sina enorma 

huggtänder men når inte in. Utseendet på draken är ganska standard, 

drakfjäll, röd, stora tänder, reptilögon, vingar, stora klor m.m.  

Karaktärerna kommer upp precis bakom draken så den ser dem inte. 

Precis när de står och tittar och försöker komma på vad de ska göra så 

kommer dock Euludd runt hörnet. Vid åsynen av vidundret som håller hans 

vänner fångna skriker han till och draken vänder sig om! 

Försök göra detta dramatiskt och stressa spelarna. Lätt panik 

utbrister bland karaktärerna när de försöker mobilisera mot sin fiende. 
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Mikael drar sin hammare och de andra har säkert någon form av vapen 

(chimerical) och snart är striden mot draken i full gång. Spela gärna upp 

detta lite dramatiskt, detta är ett gyllene tillfälle för spelare och 

spelledare som gillar att hoppa runt i spellokalen.  

Till slut så verkar dock våra hjältar vinna (såklart, de är ju hjältar) och 

Mikael höjer melodramatiskt sin hammare för att sänka den i bestens 

hjärta. Med ett vinande ljud slår han med all sin kraft mot glipan i 

drakfjället men precis som han träffar draken blir allting svart. Det enda 

karaktärerna kan se är varandra. Det är inte mörkt, de kan se varandra 

helt tydligt med inget annat. Det finns inget upp eller ner och ingenstans 

att stå men trots detta verkar de inte falla. Precis när den värsta 

chocken har lagt sig ser de en liten färgprick komma mot sig från sidan. 

Efter ett tag ser de att det är en person. 

Personen som kommer gående är du. Just du. Berättaren. Beskriv 

Berättaren precis som du ser ut men presentera dig som Berättaren. 

Förklara för karaktärerna att de just nu befinner sig i IngentingTM 

eftersom Slutet på Sagan är försvunnet och således måste de göra ett 

nytt. Ifrågasätter spelarna något du säger eller frågar hur du kan veta 

det, så förklara att du är Berättaren. Du om någon vet väl hur din egen 

Saga går.  

Slutet är helt enkelt försvunnet eftersom en direktör T. R. Åkig har 

byggt en Rättstavningsboksfabrik där Slutet skulle ha varit. Nu måste 

alltså karaktärerna samla ihop fyra stycken magiska föremål så att de kan 

göra ett nytt slut. Sakerna som behövs är en fackla, en fjäder, en sten 

och en bägare. Alla fyra sakerna måste vara magiska och tursamt nog för 

karaktärerna så vet Berättaren precis var de finns (det är ju trots allt 

han/hon som är Berättare!). Berättaren önskar dem lycka till och plötsligt 

så; Poff! befinner de sig på en Tropisk ö och vi är inne på Avsnitt 1. 
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Avsnitt I 
 I vilken våra vänner åker på semester till en tropisk ö. 

 

 

fter det att det mesta av förvirringen kommit av sig, såg våra 

hjältar sig omkring. De befann sig på en sandstrand med värmande 

len sandstrand mellan tårna, en lätt havsbris som svalkande blåste 

in från havet och tropisk fågelsång från djungeln bakom dem. Då de 

började titta sig omkring och gå runt lite, insåg de att stranden böjde av 

och att antagligen var på en ö. Längre inåt land tornade ett stort berg upp 

sig och snett bakom det stack ett par turisthotell upp bland palmerna.  

 

E 
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Nu kan det vara lämpligt att dela ut reaktionskorten till spelarna och 

fläcka ut omgivningsbeskrivningen lite mera om du anser det vara 

nödvändigt. Meningen är att de efter lite flummande ska ta sig mot 

berget. Antingen så börjar de röja en väg genom vegetationen eller så 

måste de uppmuntras lite. Kanske de hittar en liten stig som de inte först 

såg? 

Efter en stund kommer de fram till berget och upptäcker en ganska 

stor grotta. På något sätt är tanken att de ska gå in i grottan, ett bra 

sätt är att helt sonika berätta för spelarna att Anette är så nyfiken på 

vad som kan finnas därinne att hon glatt kutar in i grottan (och då följer 

naturligtvis de andra efter. 

Grottan går långt in i berget och slutar i ett stort bergrum (ett 

naturligt sådant). Där står karaktärerna aningen förvirrade tills en trött 

och släpig basröst tilltalar dem. Rösten presenterar sig som Den Gamla 

som är själva berget. Karaktärerna frågar honom antagligen om facklan 

och då berättar han att han vet var facklan är och att han gärna lånar ut 

den om våra fem hjältar kan göra honom en tjänst. Ett hotellbygge 

försiggår en bit ovanför turistorten precis vid foten av berget. 

Hotellbygget äger rum precis på själva bergssluttningen och det kliar 

något otroligt. Om de kan får bort hela byggplatsen så får de facklan. 

Karaktärerna går sedan ut ur grottan och ner mot turistorten. Först 

passerar de en byggarbetsplats och det är denna som Den Gamle 

refererade till.  Det finns grovt två sätt att gå till väga för att få bort 

arbetsplatsen; att göra det direkt när alla arbetarna är här eller vänta till 

på kvällen. När jag provspelade så väntade mina spelare till kvällen men 

det kanske inte just dina spelare gör. På dagen är arbetsplatsen i full gång 

och det myllrar av arbetare som gjuter, hamrar, svetsat m.m. För att få 

bort alla krävs någon form av list eller våld. Om de inte kommer på hur de 

ska göra kan du introducera explosions-chimera (se SLP-avsnittet i slutet 

för mera info). Detta är små explosioner som bor i ett arbetsskjul och är 

livrädda för både arbetarna och solljuset. Förslagsvis bör karaktärerna 

vänta tills kvällen, smyga sig in på byggområdet, få alla explosionerna att 

spränga stället och sedan springa. Verkar de bli desperata så påminn 

spelarna om att det inte är någon brådska. Under tiden som de väntar på 

kvällen så kan de t.ex. fördriva tiden i den turistort som ligger längre ner 

mot stranden. Det är en ganska stor ort och den innehåller oanade 

möjligheter för de fem ungdomarna. Tryck gärna in en lämplig 

berättarscen där de fem ungdomarna kommer överens om att vänta tills 

kvällen och roa sig under tiden. 

Senare på kvällen återvänder karaktärerna lämpligen och spränger 

bygget i luften med en jättesmäll! 
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När de är klara med att få bort bygget så går de lämpligen tillbaka till 

den Gamle. Väl där får de sin fackla och när de kommer ut ur grottan så 

väntar Berättaren där. Han gratulerar dem och skickar dem till … 
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Avsnitt II 
 I vilken den intet ont anande familjen O’Brians källare invaderas. 

 

et var kväll och solen höll som bäst på att sänka sig mellan de små 

pittoreska irländska husen. I den lilla byn Eaksbridge gjorde folk 

sig redo för kvällen och en hel del hade samlats utanför den lokala 

puben. Ovanför ingången hängde en skylt med en vitflagnad gås med 

texten ”Bed & Breakfirst” målad under och där i närheten, på en liten 

gräsplätt, stod nu våra fem hjältar och såg lite förbryllade ut. I sin jakt 

på ett nytt Slut hade de nu hamnat på Irland för att söka rätt på en 

fjäder, en väldigt speciell och magisk sådan. Eaksbridge var ingen stor by, 

en sådan där lite mysig by där all känner alla och man börjar dricka 

mörkbryggt öl när man är omkring 12 år och där asfalt betraktas som 

trams.  

D 
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Karaktärerna teleporteras rakt in i en liten by på Irland. De står på en 

allmänning i närheten av byns mitt, puben The White Goose. Det är kväll 

och återigen bör det poängteras för spelarna att de inte har bråttom. 

Tänk på, som SL, att målet med detta äventyr är inte att lyckas ”klara” 

äventyret på så kort tid som möjligt, utan att ha så roligt som möjligt. Är 

spelarna uttråkade; fortsätt med Sagan, om inte; låt dem ’uffeluffa’2 tills 

de får tråkigt.  

Troligtvis så tar de in på värdshuset. Oavsett så börjar de förr eller 

senare leta efter sin fjäder och kommer fram till en brunn. Den finns 

flera olika anledningar till varför de gör det, kanske de pratar med någon 

gammal gubbe som sitter i ett hörn på puben och berättar någon gammal 

sägen om en magiska fjäder som finns i en brunn någonstans i närheten, 

kanske någon annan berättar samma sägen. Ger de sig bara ut på 

landsbygden så kommer de fram till brunnen i alla fall. Det finns två sätt 

att komma ner i brunnen, hoppa ner i vattnet eller hissas ner i den hink 

som finns i ett snöre ovanför brunnen. Båda sätten resulterar i att man 

blir blöt eftersom hinken läcker. Väl nere i vattnet ser karaktärerna en 

liten ljusglimt från sidan av brunnen en liten bit under vattenytan. De 

dyker ner och in i det hål som det visar sig vara och hamnar i ett ganska 

stort och kalt rum. Den vattenfyllda gången mynnar ut i mitten av golvet 

där man lätt kan kravla ut ur vattnet. Två saker finns i rummet som drar 

till sig karaktärernas uppmärksamhet; en Lepreachon3 som sitter i ett 

hörn och vid ett bord och lägger patiens (en lyckta lyser upp rummet vid 

honom) samt en fjäder som svävar i en alkov någon meter därifrån. När 

karaktärerna plaskar upp ur hålet i golvet så vänder sig den lille gröne 

mannen om, nickar lite hälsande och vänder sig sedan om igen. Han är 

måttligt intresserad av vad de fem besökarna har att säga men lyssnar 

halv om halvt om de tilltalar honom. Om de försöker ta fjädern kommer 

den hela tiden att glida undan och ingen kommer att lyckas få tag i den. 

Lepreachonen berättar för dem att man måste kunna en ramsa för att få 

tag i fjädern. Tyvärr har han själv glömt bort ramsan och behöver sina 

minnesanteckningar för att komma ihåg den. Han berättar vidare att han 

skrev ramsan när han jobbade som hustomte hos Lord Hauchon på dennes 

herresäte för en tid sedan. Han erinrar sig att han skrev ner ramsan i 

ölkällaren. Där borde den vara kvar. Karaktärerna får en vägbeskrivning 

som lyder ”österut tills ni når kusten” och sedan blir de mer eller mindre 

utkörda (de stör tycker deras värd). När de kommer upp ur brunnen och 

 
2 Uffeluffa = att spela utan något direkt mål som t.ex. att klara “äventyret”. 
3 En Lepreachon är en liten irländsk mytologisk varelse som kan liknas vid vår hustomte. Han är en 

liten kort man med gröna kläder och en grön luva med ett stort skägg. Oftast vaktar han en skatt av 

något slag. 
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har promenerat en stund österut så kommer de fram till den lilla staden 

Indshire. Där finns en karta som visar Indshire med omgivning och det 

visar sig att det inte finns något Hauchonska herresäte rakt ut mot 

kusten, istället finns där den lilla villaförorten Beashire. Dessutom är det 

en bra bit dit och det går inga bussar.  

Medan våra fem hjältar står och suckar över hur långt det är och hur 

de ska hitta formeln så tilltalar en Volvo dem. De upptäcker att bilen är 

chimerical och kan prata. Volvon är beredd att köra dem till Beashire mot 

en gentjänst. Han har nämligen tröttnat på att de andra bilarna retar 

honom för hans märke. Han vill konvertera till BMW men behöver hjälp 

med det (se SLP-avsnittet i slutet för mera information). När de hjälpt 

bilen åker de iväg mot Beashire och anländer dit en halvtimme senare. 

Efter lite efterforskningar (på t.ex. biblioteket) kommer de fram till att 

Lord Hauchons ölkällare borde legat på Oakroad 15A. Problemet är att nu 

ligger där en villa, bebodd av familjen O’Brian. På något sätt måste de ta 

sig ner i O’Brians källare, få bort eventuella tapeter och sedan skriva ner 

ramsan vilken är på gaeliska. Den första spelgruppen som jag testade 

scenariot på gjorde så att de tre av dem lurade bort hela familjen medan 

de två andra smög sig ner och rev ner alla tapeter. De blev dock tagna på 

bar gärning men slingrade sig med att de var skadebekämpare. De blev 

inte trodda men de hann få ramsan och rusa därifrån. Familjen O’Brian 

består av en st. Mamma, en st. Pappa och lagom antal barn. De är 

normalbegåvade d.v.s. varken hyperparanoida eller hur naiva som helst. 

Spela gärna med på spelarna idéer, det ska vara underhållande i första 

hand, verklighetstroget i andra hand. Även om spelarnas idéer inte alltid 

är de mest rationella så kan de ändå fungera. Mamman i familjen är trevlig 

och kan lätt övertygas om att laga en kopp kaffe eller te. Till slut får de 

ramsan och åker tillbaka till brunnen.  

Väl tillbaka vid  brunnen och inne det underjordiska rummet så får 

karaktärerna låna lyktan som lyser upp rummet. Den är magisk och gör så 

att alla gaelisk skrift som den lyser på blir läsbar för alla. Karaktärerna 

läser nu ramsan vilken berättar för dem hur man får tag på fjädern. 

Tanken är nu att spelarna ska komma på hur ramsan lyder. Tricket med 

att ta fjädern är att läsa ramsan och sedan medvetet ta någon annanstans 

i alkoven d.v.s. där fjädern inte är. Då kommer fjädern att vackert och 

snällt glida in i handen. Ramsan som spelarna kommer på ska du som SL 

skriva ner och lämna in till mig, Andreas Brodin, innan prisutdelningen 

(Emmis-galan) på lördag-kväll. Det är nämligen delvis bidragande till vilket 

lag som vinner. Sedan tar de med sig fjädern upp ur brunnen (den 

repellerar vatten) där Berättaren väntar. Han pratar lite med dem och 

skickar sedan vidare dem till … 
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Avsnitt III 
I vilken en kittlig sfinx motverkar världsfreden. 

 

Ellan tårna glödde sanden på vår hjälteskara och som det inte 

räckte med att bli grillad underifrån så stekte solen obarmhärtigt 

ovanifrån. Framför dem bredde sig tillsynes oändliga sanddyner ut 

sig som kunde ge den även mest inbitne klaustrofobier torgskräck. 

Emellertid medgavs ett fåtal undantag; precis till vänster om dem stod en 

gigantisk sfinx med en stor folksamling vid fotändan och bakom dem 

tornade sig pyramiderna upp sig. Snett bakom dem skymtade de ett 

turistcenter bakom en sanddyna. 

 

M 
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Våra vänner befinner sig i Egypten, vid pyramiderna och sfinxen. Fyra 

olika grupper med personer finns i närheten; två vakter står vid ingången 

till en av pyramiderna, en stor mängd människor står samlade under 

parasoll och någon form av provisorisk altan vid sfinxens fot (alla klädda i 

kostym), vid foten av en av de mindre pyramiderns står en grupp turister 

med en kvinnlig guide och bara 20 m från karaktärerna, vid sfinxens 

framfötter, står en äldre man med turban som ganska snart känns igen 

som Changeling (Eshu Grump) tillsammans med sin kamel. Den äldre 

mannen heter Muhammed och hans kamel heter Ahmed al Gracha Karuss. 

Muhammed är en mycket vänlig gammal man som numera, på äldre dagar, 

har slutat fara runt i världen utan bara håller sig hemma och diskuterar 

politik med Ahmed och sfinxen. Om karaktärerna frågar vem Ahmed är 

berättar han naturligtvis att det är hans talande kamel (se mer om Ahmed 

i SLP-avsnittet). Plötsligt hörs en konstigt mumlande från stenen bredvid 

dem (sfinxen) och Muhammed tittar frågande på Ahmed. Ahmed svarar 

att sfinxen undrar om de fem nykomlingarna råkar leta efter en viss sten. 

Han väntar på fem ungdomar som stämmer in på deras beskrivning som 

skulle komma förbi på jakt efter en mycket speciell sten. En konversation 

uppstår där det framkommer att sfinxen vet var stenen är och att den 

gärna berättat det för karaktärerna i utbyte mot en gåta. Tyvärr har 

sfinxen fått problem som går före. Det finns en massa människor vid dess 

fötter som kittlar något kollosalt. Om våra fem hjältar lyckas få bort dem 

så ska de få reda på var stenen är. När karaktärerna kollar vem det är 

som kittlar så visar det sig vara en fredskonferens och nu måste 

karaktärerna få bort den. Hur de gör det är nästan omöjligt att förutspå 

men samma sak som på Irland gäller här. Arbeta med dina spelare och 

uppmuntra kreativt tänkande och roligt rollspelande. När alla delegater 

från konferensen väl försvunnit är det endast själva kittlandet som 

återstår. Detta verkar komma från en massa parasoller som står lutade 

mot sfinxens fötter och så fort de försvinner får spelarna reda på att 

stenen de letar efter finns inuti den stora pyramiden. Nu konfronteras 

spelarna inför nästa problem; att komma förbi vakterna. Vakterna har 

nämligen ingen som helst tanke på att släppa in obehöriga personer i 

byggnaden. Om spelarna hittar ett alldeles för enkelt sätt att lösa 

problemet med t.ex. sina Arts så bör de hindras halvvägs. Säg att deras 

Arts inte funkar längre eller att de har slut på Glamour (vilket krävs för 

att använda en Art).  

Väl inne i pyramiden måste de hitta till den kammare där stenarna 

förvaras och det visar sig ta en bra stund. Efter ett tag kommer de 

emellertid fram och finner sig stå i ett rum fullt med stenar av olika 

storlekar. De får helt enkelt fråga sig fram med hjälp av Mikaels Art 
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Primal. Här är ett par tips om hur du som SL bör gestalta stenarna; små 

stenar har oftast pipig röst, stora stenar har en släpig, mera långsam och 

trög röst. Stenen som spelarna söker är ganska blyg, knytsnäv-stor sten 

som ligger i ett hörn och trycker. Den vill inte alls åka med och 

karaktärerna hotas av dess kompisar med stryk om de rör deras kompis 

(hoten är naturligtvis ofarliga, stenarna kan inte röra sig ur fläcken utan 

råkar bara ha ett stort ego). 

Om vakterna står kvar så bryr de sig inte om att karaktärerna går ut, 

deras jobb är att hindra folk från att komma in, inte ut. När de efter ett 

tag kommer ut ur pyramiden så väntar återigen Berättaren på dem bakom 

en sanddyna. Han förklara att det är dags för det sista föremålet, en 

bägare som förvaras av några sjöjungfrur i en pyramid. Dock ingen 

egyptisk. Karaktärerna får ställa frågor och sedan så bär det iväg, rakt in 

i … 
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Avsnitt IV 
I vilken Indiana Jöns råkar ut för tekniska svårigheter 

 

fter att ha vistats så länge i den torra ökenluften utan svalka eller 

dricka så hoppades våra hjältar på att äntligen få tag i lite Coca 

Cola LightTM eller åtminstone lite franskt mineralvatten. Tyvärr 

befann de sig istället i en djungel med lika tryckande hetta fast med en 

luftfuktighet så hög att man praktiskt taget kunde se vattendropparna i 

luften.  

E 
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Våra fem huvudpersoner står i en liten glänt någonstans i den syd-

amerikanska djungeln. Runt om dem finns en ganska tät djungel med olika 

exotiska växter som de majoriteten av sällskapet anser som ett hinder. 

Det enda landmärke som syns är en stor aztekpyramid som tornar upp sig 

ett par kilometer längre bort. Antagligen fattar både spelarna och 

karaktärerna att det är till pyramiden som de ska och snart bör de vara 

på väg ditåt. Väl framme vid aztekpyramiden kommer de ut ur djungeln 

och in i en liten glänta precis vid foten av det stora grå monumentet. 

Precis framför dem öppnar sig en veritabel grotta rakt in pyramiden, 

beklädd med olika statyer som räcker tunga och visar tänderna mot alla 

som står framför öppningen. Anette går antagligen in innan hon går att  

stoppa och de andra har därför inget annat val än att följa efter. Väl inne 

så upptäcker de att det finns ett komplicerat system av gångar inne i 

själva pyramiderna som man lätt går vilse i. Så lätt att karaktärerna 

faktiskt gör det ganska omgående. Efter ett tag börjar de dock höra 

vacker kvinnosång och de tycker sig skymta en kvinna som viker av runt 

ett hörn precis som de får syn på henne. Om de rundar samma hörn som 

hon gör (vilket Roberto insisterar på) så kommer de att komma längre och 

längre neråt, ända tills de når en stor sal, djupt under marken med 

porlande vattenfall och en stor bassäng/undervattenssjö i mitten. Runt 

om denna bassäng så sitter det ett tiotal sjöjungfrur på olika stenar och 

ser utmattade ut. Flera av dem ligger ner och andas tungt medan en del 

fortfarande håller sig uppe med stor ansträngning. Mitt i bassängen finns 

en stor pedistal med en bägare i marmor. Sjöjungfrurna undrar varför de 

fem hjältarna har kommit och vem de är. De verkar lite skeptiska till 

historien de får höra (om inte karaktärerna ljuger ihop något trovärdigt) 

men bestämmer sig för att hjälpa dem om de får en gentjänst i utbyte. 

Någonting uppe vid pyramiden tar bort all Glamour (= ung. fantasi) vilket 

får deras krafter att försvinna. Så snart de fått tillbaka sina krafter så 

lånar de gärna ut sin bägare. De har ändå inget direkt behov av den.  

Karaktärerna letar sig upp till ytan igen och när de kommer ut igen 

så är det genom en annan öppning. De hör en massa oväsen längre bort och 

om de undersöker det kommer de fram till att det är en filminspelning. 

Den tyska action-regissören Stefan Spelberg håller på att spela in en ny 

film som heter ”Indiana Jöns och den jättestora skatten” i samarbete 

med Kulturtuben. Filmen är i sann action-stil med hjälte, snygg tjej, 

ondingar med kulsprutor och Stazi-rockar och allt annat som hör till. 

Filminspelningen är ganska stor men det går ganska trögt för dem. Värmen 

och hettan gör det svårt för folk att koncentrera sig och regissören är 

redan irriterad. Tricket med att få bort är helt enkelt att sabba så 

mycket som möjligt. Till sin hjälp har karaktärerna olika Arts som gör 
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olika trevliga/otrevliga saker med vad man nu vill påverka. En bra början 

kan t.ex. vara att sabba el-aggregatet, välta lite ställningar m.m. Egga 

spelarna att göra så roliga och fantasifulla saker som möjligt och låt dem 

spela ut alla sina finurligheter. Tanken är att det ska göras lite med 

glimten i ögat och inte bara skicka fram Mikael med en knölpåk i högsta 

hugg och sedan trycka upp regissören mot ett träd och hota med stryk om 

de inte försvinner. Efter ett tag så tröttnar filmfolket och tar sitt pick 

och pack (det som fortfarande är helt) och reser därifrån. 

Då promenerar karaktärerna ner igen till de fagra sjöjungfrurna 

(alla sjöjungfrur är fagra, åtminstone i sagorna och detta är ju en Saga) 

och får sin bägare av de tacksamma sjöjungfrurna. Tillsammans4 vandrar 

de sedan ut i solskenet (och den tryckande hettan) och inväntar 

Berättaren som snart kommer traskande genom djungeln.  

 

 

 

 

 
4 jo, t.o.m. Roberto kommer med efter ett tag. 
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Epilog 
 

I vilken vad-som-helstTM händer. 

 

äl tillbaka i IngentingTM så satte Berättaren ner alla de fyra 

magiska artefakterna på marken. Nåja, nu fanns det inte någon 

mark direkt men Berättaren ställde ner de fyra sakerna vid sina 

fötter, där marken kanske skulle kunna varit, nu fanns där ju bara 

IngentingTM. ”Såja mina vänner. Då var alla sakerna här”, började 

Berättaren och lade Stenen i Bägaren, tände eld på facklan och doppade 

sedan ner den i Bägaren och rörde om med fjädern. Det började skimra 

lite lagom mystiskt i bägaren och en förfärlig massa rök vällde ut och lade 

sig dramatiskt längs marken, eller nåja, där marken kunde ha varit. 

”Förresten” fortsatte Berättaren med en frågande uppsyn, ”hur vill ni ha 

ert slut?”. De fem hjältarna tittade på varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på IngentingTM 

V 



  

 - Sagan om Slutet som försvann - 

 Sida 21 

Då var alltså Sagan framme vid sitt slut och det är dags att 

bestämma hur det ska se ut. Det är helt upp till spelarna att bestämma 

detta men inga för extrema saker bör godkännas av Berättaren. Världen 

bör finnas kvar lite lagom intakt (annars kan det ju inte bli några 

uppföljare) och inga världsomvälvande saker bör i övrigt ha hänt. 

Berättaren bör inte gå med på orimliga saker som t.ex. 'ni blir 

världshärskare' eller 'jorden går under'. Men annars är det upp till 

Berättaren d.v.s. dig! Om inte spelarna valt annorlunda så fortsätter 

Slutet från platsen utanför köpcentrat där de slutade sist. Karaktärerna 

har precis gjort slut på monstret och de stackras Boggans är räddade. 

Euludd är dem evigt tacksam. 

 

 

 

Snipp Snapp Slut, så var Sagan Slut! 
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Karaktärer: 
 

Till SL om de olika karaktärerna: 

 

Anette: Anette har ’Remembrence’ som Background d.v.s. hon får 

flash-backs om olika saker som berör Glamour (d.v.s. 'Changelings och 

krångliga regler'). Om spelarna inte kopplar något eller missuppfattar en 

situation så kan det vara lämpligt att ge Anette en flash-back som 

förklarar vad det är som händer/han hänt. 

 

Inga av karaktärer kände varandra tidigare men träffades för 

drygt ett år sedan på ett internationellt college/universitet/internat som 

ligger c:a 10 mil från Diamond’s bostad. Om någon spelare är intresserad 

så är de alla Seelie Wilders (21 år). Både syskonen Diamond såväl som 

Roberto är stenrika och kommer från stenrika familjer. Anette kommer 

från en vanlig dansk medelklass familj men har p.g.a. sin enorma tur vunnit 

en massa pengar och fått olika stipendier (som hon inte ens sökt) och 

lever därför i lyx även hon. Den sista i skaran är Mikael som är svenska 

och även han från medelklass. Han har dock fått ett generöst 

idrottsstipendium och klarar sig ganska bra på de pengarna. 

 

Det finns (minst) tre sätt att spela Sagan om Slutet som försvann; 

antingen så kan man använda sina rollformulär såväl som texten på 

baksidan och kombinera dessa. Eller så kan man strunta i själva 

rollformuläret och bara använda baksidan. Eller så kan man strunta i 

baksidan och bara använda White Wolfs Storytelling-regelsystem. 

Målsättningen som jag som konstruktörer hade då vi provspelledde var att 

inga tärningar skulle behövas och under provspelet så ansåg vi faktiskt 

aldrig att de gjordes det heller.  

Men, vill både du som SL, och även spelarna använda tärningar så är det 

helt upp till er, bara ni har roligt. 

 

Till sist angående karaktärerna, lite av en dåres försvarstal. Flera 

SL som läser detta scenario suckar säkert lite lätt efter karaktärerna 

och tycker att de är alldeles för tunna, för plastiga och livlösa. Som 

spelkonstruktörer kan jag bara säga att jag medvetet begränsat mig till 

en A4-sida. Jag har inte inkluderat någon lång bakgrundshistoria med flit. 

Jag har gjort karaktärerna till tomma och ganska innehållslösa ramar för 

att spelarna själva ska fylla dem. När vi speltestade 'Sagan om Slutet som 

försvann' så kom t.ex. Anettes spelare på att hon ville ha "Wienerbrød 

med chokoläääe" (uttalas på klingande danska) och så fort berättaren kom 
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så bad hon om det. Det är sådant som hela denna förtjusande saga går ut 

på. Vissa konventsäventyr går ut på att visa spelarna hur riktig sorg känns, 

att frambringa en viss känsla och förmedla den till spelarna, andra är rent 

problemlösningsbaserade, där spelarna t.ex. ska hitta en mördare. Detta 

äventyr är bara för att ha skoj. Det enda som denna saga vill förmedla är 

underhållning, ren underhållning och det enda den vill lära ut är hur man 

har roligt.  
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ason Diamond. Du är av kithen Sidhe (uttalas shi), av huset 

Gwydion. Av detta framgår att du är vacker, karismatisk och 

mycket stolt. Sidhe utgör eliten inom Changelings och är 

härskarklassen. De rör sig med en naturligt inneboende stolthet och dålig 

hållning är ett problem totalt okänt för en Sidhe.  

Dina Legacies är Squire/ Rogue vilket kan sammanfattas i; du 

underordnar dig lätt andra men lämnar även smutsgörat till andra. Det är 

aningen för generaliserat men kortfattat så trivs du med att andra bär 

det tyngsta ansvaret och tar de jobbigaste besluten, men du är inte sen 

att delegera ut saker som du inte känner för att göra själv, till andra. 

Jason har fördelen (Merit:) 'Danger Sense' d.v.s. ett sjätte sinne 

för fara. Du kan känna det i luften, på ett oförklarligt sätt, när det är 

fara i närheten. Jason har även en nackdel (Flaw:) 'Shy' d.v.s. blyg. Du är 

sällan den som tar första steget i någon form av social relation utan 

spenderar mycket av den första tiden med någon till att observera. 

Jason Diamond är lillebror (2 års skillnad) till Shannon Diamond och 

har i hela sitt liv stått i hennes skugga, något han med flit valt att göra. 

Till skillnad från vad många tror är han inte avundsjuk på sin syster, hon 

får gärna stå i rampljuset, det är ingenting för Jason. Tvärtom så blir han 

ofta mer irriterad på folk som tycker synd om honom p.g.a. att Shannon 

stjäl all uppmärksamhet. Hon stjäl den inte, Jason ger den till henne med 

glädje! Deras föräldrar har många gånger beklagat det och försökt att 

uppmuntra Jason att leda grupper. Otaliga är de gånger då hans ömma 

moder anmält honom till ledarkurser för att bättra på hans (enligt henne) 

dåliga självförtroende. En annan sak som fått Jasons föräldrar lite oroliga 

är att Jason inte verkar vara helt övertygad kapitalist. Tvärtom har han 

gått och fått en hel del dumma socialistiska idéer. Deras intelligenta och 

duktiga son kan väl aldrig ha gått och blivit en sådan där kommunist? 

Han läser för tillfället Biologi och är mycket begåvad och 

intresserad av det. Speciellt botanik (läran om växter) får hjärtat att 

bulta hos Jason och han är ständigt ute på nya exkursioner för att 

upptäcka nya växter och uppleva nya saker. 

 
Förklaring till ’Arts Soothsay’: 

⚫ Omen : du får en hint – ett omen – om en person och/eller dennes framtid 

⚫⚫ Fair is foul and foul is fair : ger någon tur eller otur 

⚫⚫⚫ Tattletale: ’användaren’ kan se och höra vad som händer runt ett välkänt 

föremål  eller person. 

Förklaring till ’Arts Soveregein’: 

⚫ Protocol : närvarande kan inte begå etikettsbrott. 
 

 

J 
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hannon Diamond. Liksom sin lillebror Jason, är Shannon av kithen 

Sidhe, och av hus Gwydion. Shannon är en exemplarisk Sidhe med 

alla dess egenheter; hon är stolt, rakryggad, karismatisk, vacker 

och framförallt; oerhört medveten om det. 

Dina Legacies är Regent/ Ringleader vilket kan sammanfattas i; du agerar 

ofta domare och bestämmer även om det ibland kan gå lite för långt, du 

har hört ordet ’diktatur’ mumlas ett par gånger men det låtsas du inte om. 

Alla kan ju inte veta vad som är bäst för dem själva. Men som tur är vet 

du det! 

Shannon har fördelen (Merit:) 'Seemings bleesing' vilket betyder 

att din ’faerie-själ’ lyser igenom, och eftersom du är Sidhe så är du extra 

vacker och karismatisk. Som nackdelen (Flaw:) lider du av astma. 

Du är storasyster (2 års skillnad) till Jason, ett faktum som spelar 

stor roll för dig. Du försöker ständigt att ta vara på din lilleror och är 

helt klart mest dominerande. Han verkar inte att ta alltför illa upp, 

åtminstone inte i dina ögon och ofta behövs han verkligen tas om hand. En 

gång hörde du t.o.m. honom säga någonting om att någon annan än de rika, 

överklassen, ni!, skulle styra politiskt. En sådan befängd idé menade han 

självklart inte!  

Shannon tycker inte om oordning och avskyr saker hon inte kan ha 

helt kontroll över, man kan nästan säga att hon är ett kontrollfreak. 

Därför lämnar hon aldrig något åt slumpen och strävar efter att ha full 

kontroll över alla situationer alltid, utan att ens försöka se nyktert på 

situationen . 

På universitetet studerar Shannon statsvetenskap och juridik. Hon 

är väl inte överförtjust i juridikbiten men läser den för att kunna få 

högre lön. 

 
Förklaring till ’Arts Soveregein’: 

⚫ Protocol : närvarande kan inte begå etikettsbrott. 

⚫⚫ Dictum : tvingar någon av lägre rang att göra en mindre (oviktigt) sak 

⚫⚫⚫ Grandeur : får en person/flera personer att bli otroligt imponerade av 

’användaren’. 

⚫⚫⚫⚫ Weaver Ward : hindrar ett föremål från att användas eller flyttas av en 

speciell typ av människor (måste specificera) eller hindrar någon (också 

specificerat) från att komma igenom en öppning. 

 

S 
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oberto di Piero. Eller rättare sagt råhedonisten Roberto di Piero. 

Han är av kithen satyr, en sådan där som dansar runt på sina 

bockben, spelar panflöjt och dricker ohälsosamt mycket vin. Det 

framgår antagligen ganska tydligt på namnet att Roberto är en italienare. 

Han kommer från en stenrik maffia-familj som han har god kontakt med, 

men själv sysslar han inte med kriminalitet. Bäst kontakt har han med sin 

farbror Antonio som är högt uppsatt inom diverse karteller och 

brottssyndikat och det är till honom Roberto vänder sig när det blir 

problem. Han har lärt sig att nästan alla problem kan lösas med hjälp av 

farbror Antonio.  

Han pratar både flytande italienska och engelska men har lärt sig 

att tjejer tycker det är sexigt om man bryter lite på italienska och pratar 

därför bara ren amerikanska när han är ensam med sina närmaste vänner 

(Jason, Shannon, Anette och Mikael). 

Dina Legacies är Troubadour/ Rake vilket kan sammanfattas i; du är 

alltid mycket optimistisk och en inbiten idealist men tenderar att glömma 

bort andras lycka och känslor. Alla har väl roligt när du har det? Eller ... ? 

Herr di Piero har fördelen (Merit:) 'Surreal beauty' och du är 

extremt vacker och tilldragande vilket leder in på nackdelen (Flaw:) 

'Socially overconfident' d.v.s. du har ett ANINGEN för stort ego. 

Officiellt läser Roberto ekonomi på universitetet men studerar 

egentligen bara en sak; brudar! Borde man inte kunna göra sitt 

magisterarbete om tjejer? För honom är livet en enda stor semester som 

bara ska avnjutas. Han har ganska stor begåvning och lätt för att lära men 

den har han aldrig riktigt utnyttjat. Några illusioner om den stora 

kärleken har han inte. Tids nog vet han att släkten hittar en trevlig tjej 

som de anser att han ska gifta sig med och då fogar han sig efter det men 

tills dess ska han bara ha kul och leva livet. Vad gäller kärleken betyder 

det att försöka nå ut till så många tjejer som möjligt och sprida sin 

vildha... uhmm... lycka till så många som bara är möjligt. 

 
Förklaring till ’Arts Chicanery’: 

⚫ Fuddle : lurar sinnena hos en varelse (hundskall kan fås att låta som 

polissirener för den personen) 

⚫⚫ Veiled eyes : får en varelse att ignorera något/någon (han/hon kan inte se 

eller höra en speciell varelse eller sak) 

⚫⚫⚫ Fugue : får en person att glömma något för en kort tid. 

⚫⚫⚫⚫ Haunted Heart : kontrollerar känslorna hos en person 
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nette Sørenssen. En söt och mycket pratglad ung tjej från 

Danmark. Anette är en s.k. Pooka vilket innebär att hon är livlig, 

sprallig, hittar gärna på hyss och ohälsosamt nyfiken. De är även 

mytomaner och överdriver hela tiden. De är också kända för att inte vara 

helt pålitliga (d.v.s. de ljuger ganska friskt). Dessutom är alla Pooka 

förknippade med ett djur som de kan förvandla sig till när ingen annan ser 

på. Anette kan bli en hare, något som vem som helst kan se i hennes ögon, 

De är precis lika nyfikna och spralliga som ett djurs vars hela tillvaro 

domineras av att springa runt och frenetiskt knapra på blad. 

Dina Legacies är Courtier/ Fool vilket kan sammanfattas i; du är 

den som håller stämningen på topp och får folk att skratta och gillar att 

spela ”practical jokes” på andra, speciellt egotrippade sådana (Roberto!). 

En stor fördel (Merit:) som Anette har är tur. Så fort kassan 

börjar sina spelar hon på något lotteri och som i ett trollslag så regnar 

pengarna in. Hennes klara nackdel (Flaw:) är 'Curiosity' d.v.s. nyfikenhet. 

Du helt enkelt bara måste undersöka allt nytt, din nyfikenhet vet inga 

gränser, ett faktum som ganska ofta får dig i trubbel. 

Anette pratar som sagt väldigt mycket och hon gör det såväl ofta 

som högt. Hon tenderar att hålla ihop mycket med Mikael (och till viss del 

Roberto) eftersom hon anser att amerikanare är korkade som sten. Hon 

är full av fördomar om hela det amerikanska samhället (något hon själv 

medger) och speciellt amerikanarna själva. Jason och Shannon är de enda 

hon erkänner besitter lite folkvett. Detta berättar hon ganska ofta och 

högt och berömmer hela tiden Europa och berättar hur mycket bättre en 

europé hade gjort det eller hur mycket lättare, smidigare och bättre det 

hade varit i Europa.  

 
Förklaring till ’Arts Wayfare’: 

⚫ Hopscotch : Du kan hoppa otroligt långt (t.ex. från marken upp på ett fyra-

våningshus) 

 

Förklaring till ’Arts Legerdemain’: 

⚫ Gimmix : flyttar saker med ren tankekraft (telekkinesi) 

⚫⚫ Ensnare : saker i närheten försöker snärja en person så att han/hon trillar. 

⚫⚫⚫ Effigy :  du kan kopiera ett föremål så att du får ett till föremål som ser 

likadant ut som det gamla (det ha dock inga naturliga förmågor) 
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ikael Svensson. Mikael är ett stort blått och snällt troll från 

Sverige. Troll är i allmänhet stora, blå och ganska tröga och de 

värderar ära kolossalt högt och bryter aldrig sitt ord. I Mikaels 

fall så gäller dock inte det tredje kriteriet. Han kommer från en svensk 

medelklassfamilj och är läser nu litteraturvetenskap och språk i USA på 

ett idrottsstipendium och det går riktigt bra för honom. 

Dina Legacies är Bumpkin/ Fatalist vilket kan sammanfattas i; du är 

praktiskt lagd men kan vara lite väl pessimistisk. Ibland har du svårt att 

bara 'flippa' som Anette och Roberto uttrycker det. 

En fördel (Merit:) som är svår att missa när man möter Mikael är 

'Seemings blessing' vilket betyder att du är väldigt lik den Kith* du 

tillhör, även för icke-changelings, din faeri-själ lyser igenom. I ditt fall 

innebär det att du är onaturligt stark och ’seg’ även för andra människor 

(nej, du är inte blå i vanliga fall). Mikaels nackdel (Flaw:) är att han är 

allergisk mot pollen. 

Ett utmärkande drag hos Mikael är att han nästan alltid är lugn och 

sansad. Han tappar väldigt sällan självkontrollen vilket är tur eftersom 

han är en vördnadsbjudande gestalt, nästan två meter hög, mycket 

muskulös och väldigt stark. Han håller med Anette om att amerikanare i 

genomsnitt är mycket dummare än européer men berättar det inte lika 

högt och ofta som hon gör det. Mikael är mycket duktig på bl.a. kampsport 

och har anammat mycket av den livsfilosofi som finns bakom. Vidare är 

han ett Sport-'frek' i allmänhet och tränar minst en sport om dagen. 

 Mikael äger dessutom en magisk stridshammare som spelaren själv 

får döpa. Mjölner är en klassiker men något mera originellt kan vara att 

föredra. För alla icke-changelings så ser hammaren ut som ett tennisrack. 

 
Förklaring till ’Arts Primal’: 

⚫ Willow Whipser : Du kan prata med t.ex. en bok, ett träd, en bil o.s.v. 

⚫⚫ Eldritch Prime : Frammanar ett rent element (vatten, vind, eld eller jord) 

⚫⚫⚫ Oakenshield : Någon eller något får en barkliknande hinna över sig vilken 

skyddar mot skada. 

⚫⚫⚫⚫ : Heather Balm/ Holly Strike : Lagar/ Skadar något eller någon (mycket!) 

 

 

 

*se rollformulärets översta del 
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SLP: 

 

uludd. En kort boggan med dålig kondition. Euludd är ingen stor 

karaktär i vår historia. Det är han som kommer och stör våra 

vänners ’softande’ vid poolen. Han kommer rusande på sina korta 

ben med armarna vevande fram och tillbaka och ser väldigt komisk ut i 

allmänhet. Han är hemskt bestört och oroad över sina bogganvänner som 

hålls fångna av ett stort och farligt monster i ett köpcentrum. Detta 

berättar han med rynkad panna och bekymrade ögonbryn efter det att 

han pustat och flåsat någorlunda färdigt.  

Han är kort, nästan klotrund, flintskallig, en typisk grump och han vaggar 

ganska komiskt när han går med armarna svängande. Han pratar med en 

stark läspning (sätt tungan mellan tänderna hela tiden) 

 

en gamle. Ett berg som är väldigt gammal, minst ett par triljoner 

ziljoner år, han räknar inte så noga. Den gamle fördriver det mesta 

av sin tid med att sova och när han pratar, gör han det med en 

djup, släpig röst som mullrar lång väg. Den gamle har facklan men han vill 

ha en liten tjänst innan han ger den till karaktärerna. Han är ett snällt 

gammalt berg som stenar från hela världen kommer till med sina problem. 

 

xplosionerna som karaktärerna stöter på då de ska få bort bygget 

från den gamle är ganska många men ganska små. De ser helt enkelt 

ut som små explosioner (det kräva ganska abstrakt tänkande för 

att föreställa sig detta men det går). De är inte speciellt intelligenta men 

pigga små krabater. De kan inte prata utan säger bara ”BOOM!” och 

”PANG!” med små pipiga röster. De kan dock förstå när man pratar med 

dem och de kan använda kroppsspråk (?!?) för att kommunicera tillbaka. 

De småsprängs förtjust när karaktärerna frågar dem om de vill hjälpa till 

och hjälper gärna karaktärerna att spränga bygget, de älskar nämligen att 

explodera (de är ju trots allt explosioner). När de väl kommit överens om 

att sprida ut sig över hela bygget och explodera samlas de emellertid 

först förväntansfullt framför karaktärerna och verkar spänt vänta på 

något. Anette får en flashback (se sektionen ”karaktär”) där hon kommer 

på att alla explosioner älskar helt vanliga kakor, speciellt dekorerade med 

melon och sprit. Kanske de blir mer samarbetsvilliga om de bjuds på lite 

kaka … (för recept, se foldertexten). 

 

n gammal Volvo som efter stora filosofiska överläggningar bestämt 

sig för att konvertera till BMW. Han har emellertid ett litet 

problem: han har ingen aning om hur det ska gå till. Om 

E 

D 

E 
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karaktärerna kan hjälpa honom så är han villig att köra dem till Beashire 

och spara karaktärerna mycket tid. Spelarna stöter ihop med honom när 

de står på Indshires huvudgata och suckar över hur långt det är till 

Beashire. Till saken hör att det inte finns några bussar som avgår från 

Indshire den dagen (det är söndag) och det finns inga taxi. En av 

karaktärerna står då lutad mot bilen när den helt plötsligt svarar att den 

är villig att köra dem om de bara först kan hjälpa den med en sak (att 

konvertera). Som scenariokonstruktör ska jag ärligt medge att jag inte 

heller har den ringaste aning om hur det ska gå till, det är helt upp till 

spelarna att komma på.  

 

hmed al Gracha Karuss. Ahmed är en kamel som påminner mycket 

om Ior i ”Nalle Puh”. För alla som inte känner till Ior så kan Ior 

sammanfattas på samma sätt som Ahmed; pessimistisk, ganska 

dyster, pratar långsamt med en lätt släpig röst. Han är egentligen inte till 

någon hjälp alls (även om han låter någon av karaktärerna rida på honom 

om de tvunget vill) i början utan följer bara efter karaktärerna eftersom 

han är nyfiken på dem. Snart visar det sig dock att sfinxen som skulle 

veta var Stenen finns enligt Berättaren, inte pratar varken engelska, 

italienska, svenska eller ens danska (till Anettes stora förvåning) och då 

är Ahmed bra att ha, han kan nämligen översätta.  
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Reaktionskort. 
 

Exotisk vulkanö. 

 

Jason Diamnond: Wow, kolla den här växten. Så oerhört intressant! Och 

den här palmen. 

 

Shannon Diamond: Ok! Vi börjar med att göra upp ett basläger. Roberto, 

du samlar stora blad att bygga med. Anette, samla kokosnötter. Jason, 

utforska omgivningen. Mikael, röj upp en skyddad plats. HALLÅ!! Lyssna 

då!! 

 

Roberto di Piero: Ahh! Semester. Vi har väl inte bråttom? Ta det lugnt. 

Vi tar varsin Pinã Colada och solar lite. 

 

Anette Sørenssen: Fräckt. Kolla det där berget. Verkar spännande. Vi går 

dit. Jag undrar vad som finns bakom ... 

 

Mikael Svensson: Nu måste vi hitta facklan. Hmm. Var kan den vara? Bäst 

att börja röja en väg till närmaste landmärke. T.ex. det där berget. 

 

 

Irland. 

 

Jason Diamnond: Oj! Spana in den här örten. Och den här! Och den här! 

[etc.] 

 

Shannon Diamond: HALLÅ ALLIHOPA! Ska vi samla ihop oss en aning? 

 

Roberto di Piero: Ska det inte finnas sådana där romantiska värdshus här 

på Irland? Med snygga servitriser! 

 

Anette Sørenssen: Irland! Här ska finnas en fyrklöver någonstans. 

Kanske här borta? 

 

Mikael Svensson: Vad säger ni? Ska vi inte ta oss en pint Guinness innan vi 

börjar leta efter brunnar? 
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Egypten 

 

Jason Diamnond: [drypande sarkasm] Öken! Wow! Så skoj. 

 

Shannon Diamond: Hör upp allihopa! Där borta börjar vi leta, och kom 

ihåg, håll ihop! 

 

Roberto di Piero: Mama Mia! Kolla reseledaren där borta. Vi frågar 

henne. Mm! 

 

Anette Sørenssen: Hmm, det borde finnas en ingång till den här 

pyramiden. Kanske på andra sidan? Kollar man inte får man aldrig veta. 

 

Mikael Svensson:  Jag undrar var den där stenen finns. Säkert inuti 

pyramiden därborta. Jaha, det är väl bara att börja gräva sig in. Någon 

som har en hacka? 

 

 

Aztec-pyramid. 

 

Jason Diamnond: [drar efter andan] Oj! En Enripa Belladonna! Så 

fantastiskt! Och där borta!  

{efter en stund} 

AHHH! MIKAEL! Vad gör du!?! Har du någon aning om hur ovanliga de där 

träden är kanske? 

 

Shannon Diamond: Ok! Samlad trupp allihop! Se upp för ormar och sådant. 

Rakt led efter mig, se så snabba på. Men snabba er då, efter mig! Men 

vänta, efter mig! Vänta! 

 

Roberto di Piero: Ohlala! Sjöjungfrur! Snabba er då. 

 

Anette Sørenssen: Jag undrar vad som finns bakom den där busken. Eller 

den där! [kippar efter andan] Eller den där JÄTTEstora grå pyramiden! 

wow wow wow! 

 

Mikael Svensson: Vilket osedvanligt korkat ställe att placera ett träd! 

Här ska ju vi fram. [KNACK!]  …. Just det, 'TIMBER!' allihopa. 
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Diamonds residens 

Sammanfattning; 

 

örjar när karaktärerna slappar vid poolen vid huset. De blir då 

ombedda, via en liten kort boggan som envisas med att springa 

trots att hans lilla korta kropp uppenbarligen inte är avsedd för 

detta ändamål, att rädda några boggans som är instängda i ett 

köpcentrum av ett monster. De åker dit, dödar monstret och när de precis 

ska göra slut på monstret så blir allting svart. Karaktärerna står i 

IngentingTM och undrar vad som hände. Snart kommer Berättaren (SL) 

gående och berättar för personerna att Slutet försvunnit eftersom någon 

banal och trist person byggt en Rättstavningsboksfabrik där slutet 

egentligen skulle varit. Nu är det upp till spelarnas karaktärer att fixa 

fram de fyra skatter (element) som kan göra ett nytt slut. De måste 

alltså göra något mycket episkt och fantasifullt för att generare 

tillräkligt mycket Glamour för att kunna fixa fram ett nytt slut på sagan. 

Detta gör de genom att söka efter de fyra klassiska elementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ovan ser du en kort skiss över hur karaktärernas resa genom Sagan 

kan se ut. Det spelar egentligen ingen roll i vilken ordning du som SL väljer 

att ta dem (mer än lite för reaktionskorten) så gör så att det blir så 

roligt som möjligt. Varje avsnitt innehåller ungefär två detaljerade SLP 

som finns kronologiskt beskrivna i det avsnitt som så lämpligt heter ’SLP’.  

Varje avsnitt i Sagan ställer spelarna inför ett problem som de 

måste lösa; på ön måste de få bort bygget genom att t.ex. använda de små 

explosionerna och spränga hela bygget i luften. På Irland måste de hitta 

ramsan och därmed komma in i familjen O’Brians källare och riva ner 

tapeten där, I Egypten måste de få bort en välbevakad fredskonferens 

från Sfinxen och sedan ta sig förbi vakten in till pyramiden och slutligen 

måste de få bort en filminspelning bland Aztekernas gamla pyramider.  

Mycket av problemen är av naturen ’få bort x från platsen y’ men 

jag provade lite olika saker när vi provspelade och förutsatt att man inte 

använder sig av fysiskt våld utan försöker ha lite roligt så blir det mest 

underhållande så.  

 

B 

Greywold Mall 

Tropisk Ö 

Irland 

Egyptien, pyramiderna 

Aztek-pyramid 
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Liten ordlista; 

Chimera/chimerical – någon eller något som är gjort av drömstoff 

och därmed bara kan ses av Changelings.  

Dreaming, The – en parallellvärld som påminner om vår värld men 

sedd ur ett barns ögon. Härifrån kommer all chimera och drömstoff.  

Glamour – fantasi, ett värde som alla Changelings har mellan 1 och 

10. Motsatsen är Banality vilket innebär att vara tråkig, fantasilös, banal 

helt enkelt.  

 

 

 

 

/Andreas Brodin 
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För att kunna utvärdera scenariot och kunna bestämma vem som ska vinna 

ett pris eller två så ber jag dig som SL fylla i nedanstående formulär och 

lämna den till mig eller rollspelsansvarig. 

 

Jag som spelledde heter __________________________________ 

och laget som jag spelledde heter _____________________________. 

Jag tyckte scenariot var __________________________. Det var bra 

eftersom _______________________________________________ 

och dåligt eftersom _______________________________________. 

 

Så här löste laget de olika problemen; 

Avsnitt 1; _______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Avsnitt 2; _______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Avsnitt 3; _______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Avsnitt 4; _______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Så här blev det nya slutet;___________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ramsan för att få tag i fjädern:_______________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 


