BIBLIOTEKET

UT I VILDA

3.

När rollerna är fördelade, kan äventyret börja. Du ska nu läsa den här texten
högt:
”Ni är nu elever på magiskolan Draupner, den nordiska skolan för
trollkonst. Ni har nyligen börjat och kan lite magi. Idag har professor
Hansson gett er en uppgift och det är den ni ska lösa tillsammans”

Antingen väljer spelarna varsin roll eller så blandar ni rollkorten och låter
alla dra en roll. Om du ska vara med och spela själv glöm inte att du också
ska ha en roll.
Rollerna är:
Bufo den pratiga
Lynx den smidiga
Natrix den lömska
Pica den pilliga
Vulpes den fina
Bestäm om det under spelets gång bara ska vara en av er som läser scenkorten
eller om ni ska turas om att läsa dem.

Se till att alla korten blir sorterade i fyra högar. Lägg korten Roller i en hög.
Korten Scener i en hög och i nummerordning. Korten Prylar i en hög och i
nummerordning. Korten Slut lägger du i en hög.

1.
2.

Börja med det här:

Den här inledande texten kan vara lite svår att läsa. Den är tänkt för
personen som ska starta spelet och den kan vara svårare att läsa än
äventyret. Du kan behöva be någon annan att läsa den tillsammans
med dig.
Korten som används när spelet börjar är lättare att läsa.
Börja med att läsa alla instruktioner.

Varning!

Välkommen till ett lätt rollspel, där deltagarna tillsammans skapar och berättar sin
version av historien "Ut i vilda biblioteket".
Det enda som behövs är ett gäng som vill vara med om ett äventyr och någon som
hjälper dem att starta deras resa.
Om du är den som hjälper till att starta, men inte själv vill vara med och spela, läs
framförallt punkt 5 och 6.
Till dig som vill vara spelstartare och även tänker vara med och spela själv, önskar
jag ett härligt äventyr och lycka till.

Vad är det här?

UT I VILDA BIBLIOTEKET!

Hur går det till?

4.
Först ska någon läsa ett scenkort och starta scenen. Den som läser kortet
bestämmer när scenen är färdig. På varje scenkorts slut står det vilken scen
som blir nästa. Ofta finns det mer än ett alternativ att välja på och då behöver alla
komma överens om vilket val som ni väljer. OBS: Ibland kan det bli så att man
hoppar över en scen och inte spelar alla scener! Det är som det ska vara och är helt
okej!

5.
En viktig princip är att det är spelarna tillsammans, i sina roller, som formar
historien. Deras val är det rätta. Skulle något de har bestämt inte verka
stämma överens med det som beskrivs i korten så är det ändå alltid de som har
gjort rätt. Spelarna kan hitta en orsak till varför världen ändrats om de vill. Det
kan ju, om inte annat, bero på att just den här historien äger rum på en magisk
skola.

Starta äventyret!

6.
Förklara att du nu kommer spela Professor Hansson och det du ska berätta
för dem är vad som precis hänt innan ni ska spela Scen 1. Byt hållning och
röstläge för att visa att du spelar Professor Hansson. Läs högt:
“ En bokapa har rymt och det är av yttersta vikt att den inte kommer
åt skolans böcker. Den får absolut inte komma in i biblioteket. Om
den får tillgång till så många böcker skulle det bli katastrof! När den
tuggar på böckerna så kan de olika bokfigurerna byta plats eller
så kan den helt byta ut slutet på boken. Ni måste hålla koll så att
bokapan inte kommer in i biblioteket!”
Släpp rollen och förklara att Professorn lämnar rummet och nu får de läsa scen 1
och börja sitt äventyr.
Om du inte ska vara med, var tydlig med att du finns nära om de behöver hjälp
men att du inte kommer stå och tjuvlyssna. Det här är deras egna historia nu.

Information till efter spelet:
Om något var förvirrat, så var kåpan Rödluvans röda luva, klockan kom från
kaninen i Alice i Underlandet och kungakronan tillhörde Kejsaren i Kejsarens nya
kläder.
Om våra rollspelare tyckte att det här var roligt och vill göra mer av något
liknande så finns det rollspel i många olika varianter. Det här var ett litet och kort
rollspel, specialskrivet för Sommarboken. De flesta andra rollspel har mycket mer
regler och en spelledare. En spelledare är en person som inte är med som roll,
utan förbereder äventyret och fungerar som en berättarröst. Eller så kan man
lajva. Då klär man ofta ut sig till sina roller. Istället för att prata om det man gör
tillsammans så spelar man upp det som händer. Det går fortfarande ut på ungefär
samma sak, att hitta på berättelser tillsammans.
Ibland finns det rollspelsregler man kan låna på biblioteken och ibland
soloäventyr, det är som rollspel, fast för bara en person.

Tack till alla barn som har speltestat äventyret

och

alla vuxna som korrekturläst det!
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ROLL

ROLL

ROLL

ROLL

BUFO

DEN PRATIGA
Gruppens stora snackare. Du ska prata snabbt och
mycket när du spelar Bufo. Men andas och låt andra
prata också, Bufo vill bara undvika att det blir tyst.
En typisk sak att säga för Bufo är:
”Jag vill bara säga en sak till, har ni tänkt att…”

LYNX

DEN SMIDIGA
Gruppens flitiga elev. Lynx är smidig både i tal och
i kroppen. Rör dig mjukt som om du dansar när du
spelar Lynx. Prata gärna mjukt och lite långsamt.
En typisk sak att säga för Lynx är:
”Väldigt bra sagt och gjort kära vän”

PICA

DEN PILLIGA
Pica är pillig och gillar att ta på saker. Det är inte så att
Pica stjäl, men ibland lånar Pica lite saker. När du spelar
Pica så fingra hela tiden på saker och pilla mycket. Rör
på dig hela tiden.
En typisk sak att säga för Pica är:
”Den här tror jag är min…”

VULPES
DEN FINA

Vulpes vill ha allt snyggt. Kanske ser sig Vulpes också
som en ledare. För att spela Vulpes så sträck på dig och
gör dig lång. Tala lugnt och bestämt och rätta till din
frisyr och dina kläder så ofta du kan.
En typisk sak att säga för Vulpes är:
”Blir det här fint?”

ROLL

PRYL 1

PRYL 2

PRYL 3

PRYL 1
EN RÖD KÅPA

Kåpan doftar lite som bullar men även lite som en skog.
Den är mjuk och ligger bra över era axlar när ni provar
den. Den är nog gjord för ett barn. Hoppas att apan inte
är så stor och att den tycker om kåpor!

NATRIX
DEN KLURIGA

BEHÅLL DET HÄR KORTET!

Natrix ser sig som gruppens smarta ledare. Natrix är
lömsk, tycker om att klura och vill inte ha bråttom. Se
till att ni gärna funderar på vad som kan gå fel med allt
ni gör. Vrid på din kropp medan du spelar Natrix.

Med kåpan framför er söker ni vidare i biblioteket.

En typisk sak att säga för Natrix är:

Välj om ni vill gå till;

”Vänta, kan vi bara gå igenom vad som är bra och dåligt
med det här”

Men ni lyckas inte locka till er bokapan med hjälp av
kåpan.

Hyllorna med kokböcker – läs SCEN 3
Hyllorna med förbjuden magi – läs SCEN 4
Tillbaka och kolla till dörren – läs SCEN 5

PRYL 3

PRYL 2

EN KUNGA KRONA

EN GAMMAL KLOCKA

Kronan känns tung som om den är av äkta guld. Den är
lite för mjuk för att vara av någon annan metall. Den är
lite för stor för era huvuden och ramlar ned runt halsen
när ni provar den. Den glittrar och glänser jättesnyggt i
ljuset här inne.

Klockan tickar högt. Den som håller i klockan förstår
att den inte håller tiden. På klockan finns en liten kedja
som gör att man kan fästa klockan i sina kläder.

Men ni lyckas inte locka till er bokapan med hjälp av
den.
BEHÅLL DET HÄR KORTET!
Med kronan i handen söker ni vidare i biblioteket.
Välj om ni vill till;
Hyllorna med kokböcker – läs SCEN 3
Hyllorna med förbjuden magi – läs SCEN 4
Tillbaka och kolla till dörren – läs SCEN 5

Men ni lyckas inte locka till er bokapan med hjälp av
den.
BEHÅLL DET HÄR KORTET!
Med klockan i någons hand söker ni vidare i
biblioteket.
Välj om ni vill gå till;
Hyllorna med kokböcker – läs SCEN 3
Hyllorna med förbjuden magi – läs SCEN 4
Tillbaka och kolla till dörren – läs SCEN 5

PRYL 4

PRYL 5

PRYL 6

PRYL 7

PRYL 5

EN FÅNGAD BOKAPA

PRYL 4

KOKBOK MED BOKAPA

Bokapan sprattlar lite, men när den inser att den är
fångad så lägger den sig ner. Efter en liten stund så har
den somnat. Dags att hämta Professor Hansson! Men
först kanske ni ska prata ihop er om vad ni vill berätta
för Professorn. Professorn kanske hade velat att ni
skulle använda magi istället.

Boken verkar vara en vanlig kokbok nu, eller så vanlig
som en kokbok med en bokapa i kan vara. Ni tror ni
har lyckats. Dags att hämta Professor Hansson! Men
först kanske ni ska prata ihop er om vad ni vill berätta
för Professorn. Ni får egentligen inte använda magi
utan att någon lärare är med.

BEHÅLL DET HÄR KORTET!

BEHÅLL DET HÄR KORTET!

När ni har pratat ihop er, går era roller tillbaka till
bibliotekets ingång.

När ni pratat ihop er så går ni till bibliotekets ingång för
att leta efter Professor Hansson.

Läs SCEN 10

Läs SCEN 10

PRYL 7

BOKEN OM ALICE I
UNDERLANDET
Det doftar genast magi i luften när ni närmar er med
boken. Spela upp hur ni lockar in kaninen i väst in sin
bok.
När ni har lyckats så märker ni att den nakne mannen
och vargen passat på att smita tillsammans med
kaninen i väst in i boken. Ni behåller bokapan som ni
fångat, men figurerna kommer att ta med den andra
prylen, den som ni höll i handen, med in i boken.
BEHÅLL DET HÄR KORTET!
Läs SCEN 12

PRYL 6

BOKEN OM KEJSARENS
NYA KLÄDER
Luften doftar genast magi när ni närmar er med boken.
Spela upp hur ni lockar in den nakne gubben i sin bok.
När ni har lyckats så märker ni att kaninen med västen
och vargen passat på att smita tillsammans med den
nakne mannen ner i boken. Ni behåller bokapan som
ni fångat, men figurerna kommer att ta med den andra
prylen, den som ni höll i handen, med in i boken.
BEHÅLL DET HÄR KORTET!
Läs SCEN 12

PRYL 8

SCEN

1

SCEN

2

SCEN

3

SCEN 1

PRYL 8
BOKEN OM
RÖDLUVAN

Ni kommer in i biblioteket. Det är fyllt av böcker. Nu
gäller det för er att se till att bokapan inte kan komma
in här.
Nu ska ni visa varandra och prata om hur ni skulle
kunna hindra en bokapa från att komma in i
biblioteket. Tänk på hur era roller låter och hur rollerna
skulle lösa det.
Gör en karta eller en bild på hur ni löser det.
När ni tänker att era roller har en bra plan, läs SCEN 2.

Det doftar genast magi i luften när ni närmar er med
boken. Spela upp hur ni lockar in vargen i sin bok.
När ni har lyckats så märker ni att kaninen med västen
och den nakne mannen passat på att smita tillsammans
med vargen ner i boken. Ni behåller bokapan som ni
fångat, men figurerna kommer att ta med den andra
prylen, den som ni höll i handen, med in i boken.
BEHÅLL DET HÄR KORTET!
Läs SCEN 12

SCEN 3
Här sitter en apa med små runda glasögon och smaskar
på en bok om efterrätter.
Även om ni just börjat på magiskolan, så kan ni lite
magi. Ni kan prova att trolla in bokapan i den bok den
sitter och tuggar på. Eller så kan ni försöka fånga den
på ett annat sätt.
Prata ihop er om vilket ni vill göra.
Använder ni magi så läs SCEN 6
Om ni väljer att försöka fånga apan på annat sätt, läs
hur det skulle kunna gå i SCEN 7

SCEN 2
Ni hör tjatter! Det låter som en apa någonstans inne
bland bokhyllorna. När ni tar er in och tittar så har en
massa böcker ramlat ut och flera av dem ligger öppna.
Från böckerna har det trillat ut flera saker. Det är en
röd kåpa, en gammaldags klocka på en kedja och en
kungakrona.
Prata som era roller om vilka böcker sakerna kan ha
kommit från. De är från hyllorna med barnböcker.
Välj också en sak som ni tror att ni kan locka fram apan
med.
Tar ni kåpan läs PRYL 1
Tar ni klockan läs PRYL 2
Tar ni kungakrona läs PRYL 3

SCEN

SCEN

SCEN

SCEN

4

6

5

7

SCEN 5

SCEN 4

Vid ingången till biblioteket ser det ut som tidigare. Ni
har inte lyckats hålla bokapan ute, utan har stängt in er
med den. Den måste ha varit i biblioteket redan när ni
kom hit.

De flesta böckerna här i förbjudna sektionen kan ni inte
ens öppna. Men ni lyckas läsa en bok om litterär magi.
Där hittar ni en trollformel för att fånga saker i böcker.

Prata ihop er om vilket ni vill göra.
Välj om ni vill gå till;
Hyllorna med kokböcker – läs SCEN 3
Hyllorna med förbjuden magi – läs SCEN 4

Ni lär er också att söka efter magiska väsen med hjälp
av tankekraft. Spela upp hur ni jagar en bokapa utan
att titta. Några av er ska leda runt en eller ett par av er
som blundar. När ni som leder tycker att ni borde hittat
apan, så väljer ni hur ni ska fånga den och läser sedan
vidare.
Använder ni magi så läs SCEN 7
Om ni väljer att försöka fånga apan på ett annat sätt,
läs SCEN 8

SCEN 7

SCEN 6

Ett magiskt bibliotek har massa saker som inte ett
vanligt bibliotek har. Som att ni här snabbt hittar en
håv. Enas om vem av er som borde använda en håv
för att fånga bokapan. Den personen berättar hur den
smyger sig på bokapan och slår sedan en tärning. Ni
andra håller upp olika antal fingrar bakom ryggen.
Visar tärningen något av talen (som ni andra håller upp
) så har ni fångat bokapan i håven. Om det inte funkar
får någon annan göra ett nytt försök på samma sätt.

Nu måste ni hjälpas åt att försöka komma ihåg formeln
för att låsa in saker i böcker.

Spela gärna upp hur det ser ut när era roller försöker,
både när det lyckas och när det misslyckas.
Läs PRYL 5

När ni pratar om det, spela det som att era roller
försöker minnas vad Professor Hansson har lärt er.
Hitta på en gest och en ramsa för att låsa in bokapan i
boken.
När ni använder magin så tar ni fram en tärning och
slår. Slår ni;
1-3 så läser ni SCEN 8
4-6 läser ni SCEN 9.

SCEN

SCEN

SCEN

SCEN

8

10

9

11

SCEN 9
Ni upptäcker att ni lyckats få in bokapan i kokboken,
men ni har även själva råkat följa med in i kokboken.
Spela att ni är platta och fundera på hur ni kan trolla er
ut ur kokboken utan att bokapan följer med. Fundera
även på hur receptet på banankaka kommer att smaka
nu när ni ser att bokapan har äta upp ordet banan…
När ni kommit på hur ni tar er ut ur kokboken, läs
PRYL 4

SCEN 8
Ni har fångat bokapan i kokboken. Det smaskar
dock lite från boken. Prata lite med varandra om hur
banankakan kommer att smaka nu när bokapan ätit
upp ordet banan i receptet.
För säkerhets skull tar ni nu och bestämmer er för att
säkra upp boken lite extra. Prata ihop er om hur.
När ni kommit på hur ni tar säkrar upp boken, läs
PRYL 4

SCEN 11

SCEN 10

Efter ett tag så inser ni att personerna måste ramlat ut
ur någon av böckerna som bokapan vält omkull. De vill
alla komma hem igen.

När ni kommer till bibliotekets ingång så är allt som ni
lämnade den. Men det står några personer där som ni
inte känner igen. En naken gubbe, en kanin i väst och
en varg…

Fundera på vilken av dem ni vill hjälpa först. När ni har
valt någon så hämtar ni den bok som ni tror ska passa.
Välj att hämta en av böckerna:
Kejsarens nya kläder PRYL 6
Alice i Underlandet PRYL 7
Rödluvan PRYL 8

De är jätteförvirrade! Spela upp hur ni pratar med dem
och vad ni gör med dem. Det känns som att de har
ramlat ut ur några böcker.
Läs SCEN 11

SCEN

SCEN

12

13

SCEN

SCEN

14

15

SCEN 13
Professorn svarar:
Utmärkt! Vad skönt att ni har fångat bokapan. Det låter
som ni har allt under kontroll. Ni kan få hjälpa mig
att ordna det sista. Jag kommer bort till er, men under
tiden kan ni få ordna det sista själva. Jag litar på er! Nu
kommer jag att trolla till er instruktionerna för en ritual.
Läs SCEN 15.

SCEN 15
Läs igenom hela scenen först. Det här är de
instruktioner ni får av Professor Hansson:

SCEN 12
Ni känner alla hur ni får ett magiskt anrop från
Professor Hansson. I alla speglar och tavlor i biblioteket
ser ni nu professorns ansikte. Han undrar hur det gått
för er och om ni sett bokapan.
Prata ihop er om vad ni vill säga till Professorn och
vem som ska säga det. Sedan berättar eran talesperson
för professorn hur det har gått.
Tycker ni att det gick bra att berätta för professor
Hansson så läser ni SCEN 13.
Om ni tycker att professor Hansson inte trodde på er
kompis förklaring så läser ni SCEN 14.
Om ni har ljugit för professor Hansson så läs SCEN 14.

SCEN 14
Professorn svarar:

Ställ er i en cirkel runt boken som har bokapan i sig.

Men oj då, det låter inte alls bra. Tänk om rektorn får
veta, då är vi alla i trubbel. Bäst att vi snabbt försöker
ordna allt. Jag skyndar mig till er. Under tiden får ni
försöka ordna det mest akuta.

Börja vagga från sida till sida medan ni upprepar orden
”boka, toka, kloka” så tyst ni kan.

Jag kommer så fort jag kan. Under tiden får in ordna en
magisk ritual. Vänta så trollar jag instruktionerna till er.

Höj rösterna stegvis tills ni säger det så högt som
möjligt.

Gör er redo för stor magi. Hitta på hur och påminn
varandra om hur man gör när man ska förbereda sig.
Hur vill man stå? Hur var det man skulle andas? När ni
känner er redo läser ni SCEN 15.

Gör en stor ritual.

Höj händerna till taket och säg tillsammans:
”Apa papa, häx väck”
När ni gjort detta läs SCEN 16

SCEN

SLUT

SLUT

SLUT

16

SLUT

SCEN 16

Bokapan är mätt och nöjd, enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept
på banankaka. Rödluvan får en ofarlig fika med sin
mormor. Men hon är lite kall utan sin kåpa. När Alice
inte har kaninen så kommer hon aldrig tillbaka in i
sin saga. Kejsaren blir inte naken, utan går stolt i en
snygg röd kåpa i sin parad, medan vargen äter upp hans
skräddare.

In rusar professor Hansson och tittar förvånat på boken
som ni har liggandes. Professorn öppnar den för att se
hur det gått… men först:

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!

Ge er själva en superstor magiapplåd!
Vad har ni för bok och prylar? De prylar ni inte har
kommer att ha försvunnit tillbaka in i sina böcker. Alla
karaktärer har samlats i en bok och en sak har ni kvar.
Här kan ni se vad som hänt med de sagorna.
Jämför de symboler ni har på era prylar med de på
SLUT-korten för att se vad som hänt med böckerna.
Hitta sedan det SLUT som passar er!

Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

SLUT

SLUT

Bokapan är mätt och nöjd, enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept på
banankaka. När Alice inte har kaninen i väst i sin
bok så kommer hon aldrig in i sin saga igen. Boken
Kejsarens nya kläder blir lite märklig när det varken
syns några nya kläder eller ens en kejsare i paraden.
Kejsaren är istället och fikar med Rödluvan och hennes
mormor efter att ha skyddat henne från vargen.

Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept
på banankaka. Rödluvan får en ofarlig fika med sin
mormor. men hon är lite kall utan sin kåpa. Alice bok
förändras inte mycket, Hattmakaren har en varg till
sällskap på sin tebjudning och drottningen har en
kejsare på besök i sitt krocketparti, även om han sticker
ut lite då han bara är iklädd en röd kåpa.

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!

Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

SLUT

SLUT

SLUT

SLUT

SLUT
Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept
på banankaka. Rödluvan får en ofarlig fika med
sin mormor. Boken Kejsarens nya kläder blir lite
märklig när det varken syns några nya kläder eller
ens en kejsare i paraden. Alice bok förändras inte
mycket. Hattmakaren har en varg till sällskap på sin
tebjudning och drottningen har en kejsare på besök i
sitt krocketparti. Kejsaren sticker ut lite då han är helt
naken när han spelar krocket.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

SLUT
Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept
på banankaka. Rödluvan får en ofarlig fika med sin
mormor. När Alice inte har kaninen i väst i sin bok så
kommer hon aldrig tillbaka in i sin saga. Vargen äter sig
mätt på kejsarens skräddare. Ingen vågar skratta åt den
nakne kejsaren när han går med en mätt och glad varg i
sin parad, även om en del fnissar åt kaninen i väst som
går bredvid honom.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

SLUT

SLUT

Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept på
banankaka. När Alice inte har kaninen i väst i sin bok
så kommer hon aldrig in i sin saga igen men den är lika
tokig utan henne. Boken Kejsarens nya kläder blir en
helt annan saga när kejsaren aldrig dyker upp. Istället
skyddar han både Rödluvan och hennes mormor med
hjälp av kaninen i väst. Mormor tycker att det är lite
pinsamt med den nakne gubben, men charmas av hans
krona och låter honom stanna på en fika.

Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept
på banankaka. Boken Kejsarens nya kläder blir lite
märklig när det varken syns några nya kläder eller ens
en kejsare i paraden. När Alice inte har kaninen i väst
i sin bok så kommer hon aldrig in i sin saga igen. Med
hjälp av klockan ser kaninen i väst till att Rödluvan är
i god tid till mormor. Han hindrar även vargen från att
äta upp henne. Kejsaren slipper göra bort sig i sin saga,
men han är inte så välkommen helt naken i Rödluvans
skog. Det hela slutar med att vargen äter upp honom
istället för Rödluvans mormor.

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.
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till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
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Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept på
banankaka. Boken Kejsarens nya kläder är en helt
annan saga när kejsaren aldrig dyker upp i boken.
Rödluvan får en ofarlig fika med sin mormor. Alice får
en kungakrona av kaninen i väst. Hon lyckas ta makten
i Underlandet med hjälp av kronan och en varg som
glatt äter upp drottningen.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

SLUT
Bokapan är mätt och nöjd. Enda problemet är att
skolan aldrig mer kommer kunna hitta ett recept
på banankaka. Rödluvan får en ofarlig fika med sin
mormor. När Alice inte har kaninen i väst i sin bok så
kommer aldrig hon in i sin saga igen. Vargen äter sig
mätt på kejsarens skräddare och ingen vågar skratta åt
den nakne kejsaren när han går med en mätt och glad
varg i sin parad. Även om en del fnissar åt kaninen i
väst som går bredvid honom.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.
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Rödluvan får en ofarlig fika med sin mormor men hon
är lite kall utan sin kåpa. När Alice inte har kaninen i
väst i sin bok så kommer hon aldrig hon in i sin saga
igen. I boken är inte kejsaren naken utan går stolt i
paraden iklädd en snygg röd kåpa, medan vargen äter
upp hans skräddare. Professor Hansson är jättenöjd
med bokapan ni fångat och ger er högsta betyg i kursen
“Vild jakt på magiska väsen”.

När Alice inte har kaninen i väst i sin bok så kommer
hon aldrig tillbaka till sin saga igen. Boken Kejsarens
nya kläder blir lite märklig när det varken syns några
nya kläder eller ens en kejsare i paraden. Kejsaren är
istället och fikar med Rödluvan efter att ha skyddat
henne från vargen. Professor Hansson är jättenöjd med
bokapan ni fångat och ger er högsta betyg i kursen
“Vild jakt på magiska väsen”.

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
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Sagoboken Kejsarens nya kläder blir lite märklig när
det varken syns några nya kläder eller ens en kejsare
i paraden. När Alice inte har kaninen i väst i sin bok
så kommer hon aldrig tillbaka in i sin saga igen. Med
hjälp av klockan ser kaninen i väst till att Rödluvan är
i god tid till mormor. Han hindrar även vargen från att
äta upp henne. Kejsaren slipper göra bort sig i sin saga,
men han är inte så välkommen helt naken i Rödluvans
skog. Det hela slutar med att vargen äter upp honom
istället för Rödluvans mormor. Professor Hansson är
jättenöjd med bokapan ni fångat och ger er högsta
betyg i kursen “Vild jakt på magiska väsen”.

Rödluvan får en ofarlig fika med sin mormor. Men hon
är lite kall utan sin kåpa. Boken om Alice i Underlandet
förändras inte mycket. Hattmakaren har en varg till
sällskap på sin tebjudning och drottningen har en
kejsare på besök i sitt krocketparti, även om han sticker
ut lite eftersom han bara är iklädd en röd kåpa.

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.
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Rödluvan får en ofarlig fika med sin mormor. Boken
Kejsarens nya kläder blir lite märklig när det varken
syns några nya kläder eller ens en kejsare i paraden.
Alice bok förändras inte mycket. Hattmakaren har en
varg till sällskap på sin tebjudning och drottningen
har en kejsare på besök i sitt krocketparti. Även om
kejsaren sticker ut lite när han spelar krocket helt
naken. Professor Hansson är jättenöjd med bokapan
ni fångat och ger er högsta betyg i kursen “Vild jakt på
magiska väsen”.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

Professor Hansson är jättenöjd med bokapan ni fångat
och ger er högsta betyg i kursen “Vild jakt på magiska
väsen”.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.
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Rödluvan får en ofarlig fika med sin mormor. När
Alice inte har kaninen i väst i sin bok så kommer hon
aldrig tillbaka in i sin saga igen. Vargen äter sig mätt på
kejsarens skräddare. Ingen vågar skratta åt den nakne
kejsaren när han går med en mätt och glad varg i sin
parad, även om en del fnissar åt kaninen i väst som går
bredvid honom. Professor Hansson är jättenöjd med
bokapan ni fångat och ger er högsta betyg i kursen
“Vild jakt på magiska väsen”.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.
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Boken Kejsarens nya kläder blir en helt annan saga när
kejsaren aldrig dyker upp. Rödluvan får en ofarlig fika
med sin mormor. Alice får en kungakrona av kaninen
i väst. Hon lyckas ta makten i Underlandet med hjälp
av kronan och en varg som glatt äter upp drottningen.
Professor Hansson är jättenöjd med bokapan ni fångat
och ger er högsta betyg i kursen “Vild jakt på magiska
väsen”.

När Alice inte har med kaninen i sin saga så kommer
hon aldrig tillbaka in i historien igen som ju är lika
tokig utan henne. Boken Kejsarens nya kläder blir en
helt annan saga när kejsaren aldrig dyker upp. Istället
skyddar han både Rödluvan och hennes mormor med
hjälp av kaninen i väst. Mormor tycker att det är lite
pinsamt med den nakne gubben, men charmas av hans
krona och låter honom stanna på en fika. Professor
Hansson är jättenöjd med bokapan ni fångat och ger er
högsta betyg i kursen “Vild jakt på magiska väsen”.

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.
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Rödluvan får en ofarlig fika med sin mormor. När Alice
inte har kaninen i väst i sin bok så kommer så kommer
hon aldrig tillbaka in i sin saga igen. Vargen äter sig
mätt på kejsarens skräddare och ingen vågar skratta åt
den nakne kejsaren när han går med en mätt och glad
varg i sin parad. Även om en del fnissar åt kaninen i
väst som går bredvid honom. Professor Hansson är
jättenöjd med bokapan ni fångat och ger er högsta
betyg i kursen “Vild jakt på magiska väsen”.
Med detta tar det här rollspelet slut och vi från
Sommarboken, Lajvbyrån och alla andra som hjälpt
till tackar för att ni spelade upp berättelsen Ut i vilda
biblioteket!
Samla nu ihop alla kort och lämna tillbaka dem till
bibliotekarien. Bibliotekarien kan också berätta lite mer
om rollspel för er.

