Ut på vilda äventyr - två rollspel för Sommarboken
Ut i vilda biblioteket och Ut i vilda rymden är två unika rollspelsprodukter. De är helt fristående och
kräver inga förkunskaper.
Rollspelen är skrivna för att vara självgående och tar ungefär en timma att spela. Deltagarna får
skapa och utforska sina egna äventyr i rymden eller i ett magiskt bibliotek.
Ut i vilda rymden är även designat så att deltagarna ska klara sig utan några extra instruktioner,
medan Ut i vilda biblioteket är ett äventyr där du som bibliotekarie eller annan vuxen kan behöva
hjälpa till med att högläsa en kort text före spelet startar.
Rollspelens innehåll
I Ut i vilda biblioteket får deltagarna inta olika roller som elever på en magisk skola där något har
smitit ut i skolans bibliotek. Äventyret är inspirerat av alla olika böcker som handlar om barn/unga
och magi (som Pax, Cirkeln eller Harry Potter) men utspelas i en helt egen och unik värld. Deltagarna
kommer att träffa på litterära figurer som inte hör hemma i vår värld, men som de kanske kommer
känna igen och vilja veta mer om.
Ut i vilda rymden handlar om en grupp rymdvikingar vars uppdrag är att skeppa en last genom
rymden men något verkar ha rymt ur lasten och börjat knapra på skeppen. Här bjuds deltagarna på
ett äventyr som innehåller allt från slapstick till action och där de även får fundera kring etiska
dilemman.
Skriv ut, klipp till, laminera
Äventyren finns som pdf:er, bara att skriva ut och klippa till. För att de ska hålla för många omgångar
så rekommenderar vi laminering, då går det också bra att spela utomhus.
OBS! Biblioteket behöver låna ut en enkel tärning men i övrigt så är det bara att sätta igång och
spela.
Rollspel
Rollspel är en form av samberättande, lite som en teater utifrån en enkel synopsis och utan publik.
Slutet är inte givet i förväg utan påverkas av spelarnas val.
Många rollspel har många fler regler men de här är mer som smakprov och designade för att vara så
nybörjarvänliga som möjligt, vilket uppskattades av våra testpaneler som bestod av barn som även
varit med och tagit fram äventyren.
Vi vet att rollspel uppmuntrar både berättarlust och läsglädje hos många barn och unga.
Ut i vilda biblioteket och Ut i vilda rymden är två unika rollspelsprodukter som skrivits av Lajvbyrån
för Sommarboken.

