RYMDEN

UT I VILDA

5. I scenerna håller er grupp alltid ihop, så ni måste
komma överens om hur ni går vidare som grupp.

4. I ett rollspel kan man inte göra några fel. Om
historien i korten inte stämmer med det som ni
har hittat på, så har ni fortfarande gjort rätt. Kom
tillsammans på hur ni berättar så både det ni hittat på
och det som står i korten hänger ihop.

3. Under spelets gång kommer ni att läsa och spela en
scen i taget. Det gör ni som om ni var era roller. Alla
scener har två olika alternativa slut som leder till nästa
scen. På så sätt blir just er berättelse unik.

2. Välj eller slumpa en roll var. I rollerna står en första
mening om hur den rollen är. Läs denna beskrivning
om ni vill ha lite känsla för vem som vill spela vad.

1. Se till att alla scener är sorterade i en hög och roller i
en annan.

Så här gör ni:

Ut i vilda rymden! Välkommen till ett lätt rollspel där
du och dina kompisar kommer att skapa er version av
den här historien. Ni kommer att berätta den och skapa
den tillsammans.

Vad är det här?

UT I VILDA RYMDEN!

6. När ni spelar, så spela som om ni var era roller. Prata
och bete er som dem. De är också alla goda och bra
vänner med varandra!
7. Det här är vad historien kommer att handla om:
Historien handlar om ett skepp med vikingar i rymden
som fått ett viktig uppdrag. Deras hövding Ylva har
gett dem en massa lådor som de ska ta med sig på sitt
rymdskepp. Lådorna har små hål. Som om det är något
inuti lådorna son behöver luft. Det piper också lite om
lådorna. Det är gruppens första uppdrag tillsammans och
de vill gärna visa hur duktiga de är. Inget får gå fel med
lasten eller med det fina skeppet.
8. Turas gärna om att läsa. Den som läser får hålla reda
på när scenen ska ta slut och säga till när det är dags
för nästa scen. Läs det mesta högt, men inte hur scenen
slutar i förväg. Ibland kan det finnas en instruktion som
bara är för den som läser.
9. Läs scen 1 och börja ert äventyr!

Tack till alla barn som har speltestat och till våra
korrekturhjältar Agnes, Anna och Josefin
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SKUNK

BJÖRK

ROLL

Vild, snabb och smutsig.

ROLL
Lugn, vis och mystisk.

Skunk gillar när saker händer och att pilla på allt. Men
Skunk vill inte leda, hellre att andra bestämmer. Skunk
gillar visserligen att slåss, men mest på skoj och att
skojbråka. Egentligen vet Skunk att det inte är genom
att slåss familjen på skeppet tjänar sina pengar.

Skunk

Björk ska bli en vis person och tränar på magi. Även om
Björk ännu inte kan någon, så prövar Björk gärna att
rådfråga tecken i kort, ben eller naturen. Björk vill inte
vara ledare, men vill gärna vara den som ledaren lyssnar
på.

När du pratar som Skunk, så prata snabbt och använd
uttryck som ”Waow” eller ”Kallt” och försök att få allt
att låta fräckt. Ställ dig gärna upp då och då och byt ofta
hur du står eller sitter. Tänk att även om Skunk vill att
det ska gå snabbt, så vill Skunk ännu hellre hålla ihop
gänget.

Björk

När du spelar Björk prata gärna långsamt när du ska
ha Björks röst. Sträck på dig och andas djupt. Håll upp
handen för att få ordet. Försök att få alla att prata och
ta besluten tillsammans. Säg gärna saker som låter
mystiska som ”om andarna önskar det…” eller ”det vet
endast stjärnorna”.

LO

FRI

Fri

ROLL
Skötsam, ordningsfull och den som vill hålla tiden.
Fri gillar att gruppen är i tid, till och med i god tid. Om
det är något som gör Fri riktigt lycklig så är det ordning
och reda. Det allra bästa är att få bocka av saker på
listor. Fri är inte någon chef, men säger gärna vad ni
borde göra och är den enda som kan några av reglerna.
När du pratar som Fri får du gärna försöka låta som en
dator eller en robot. Hänvisa gärna till regler som du
hittar på. Sitt så rakt och stilla som du kan och rör dig
med små rörelser och prata utan att göra några gester.

Lo

ROLL

Djurvän, naturälskare och den som vill pyssla.

Lo älskar naturen, så det är lite trist att hela tiden vara
instängd på ett rymdskepp. Det bästa Lo vet är att pyssla
och än bättre om man kan få pyssla och ta hand om
djur. Kanske är Lo innerst inne själv ett litet djur.

När du pratar som Lo så lägg gärna till ljud, som att
morra, jama eller skälla. Rör dig mjukt som en katt.
Prioritera djur och natur framför allt annat.

JÄRV

1

SCEN

SCEN 1
Plats: Lastrummet på rymdskeppet
Ni (vi) är på ett rymdskepp på väg genom rymden till
planeten Nya Midgård med en last av lådor, lådor som
har hål. Små hål, som om något i lådorna skulle behöver
få luft.
Tillsammans har ni gått för att titta till lasten. Du som
läser spelar upp hur du hittat en låda som är trasig och
tom.
Spela nu tillsammans upp vad som händer i
lastrummet. Söker ni efter vad som fanns i lådan?
Öppnar ni andra lådor och vad finns i dem? Pratar ni
om vems fel det är? Eller försöker ni lista ut vad ni ska
göra nu? Den tomma lådan verkar ha innehållit någon
form av djur. Ni kan berätta fritt utifrån varje roll.

Scenen slutar när:
Ni börjar spåra det som rymt. Ta fram SCEN 2,
eller
Ni struntar i det här och går till kontrollrummet där
man styr skeppet. Ta fram SCEN 3.

Järv

ROLL

Försiktig, nervös och den sanna överlevaren.

Järv skulle aldrig kalla sig rädd, men sanningen är att
det mesta skrämmer Järv. Det är lätt att hoppa till av
ljud och saker som händer plötsligt. När det gäller att
våga göra saker är det mycket tryggare att göra det
bakom någon annans trygga rygg. Järv brukar inte prata
om det, men egentligen är det Järv som är hövding och
ska styra, men det är så skönt när alla är överens och
man slipper att bestämma.

När du vill prata som Järv, så prata försiktigt och med
lite lägre röst. Be om ursäkt då och då. Sjunk ihop med
axlarna och gör dig lite mindre än du är. Se till att andra
bestämmer saker. Håll med alla, även om två säger emot
varandra så håll med båda två.

2

SCEN

3

SCEN

SCEN 3
Plats: Kontrollrummet, skeppets hjärta, därifrån
styrs allt.
När ni kommer in kontrollrummet så reagerar ni på en
doft. Något är annorlunda. Det doftar annorlunda. Ni
tycker att ni hör något svagt ljud.
Spela upp hur ni söker efter vad som är förändrat.
Någon av er kan ana eller misstänka att det som var i
den söndriga lådan nu är i det här rummet.
Beskriv efter en stund hur det börjar pipa från
kontrollbordet. En lampa på kontrollpanelen blinkar
blå.
(Du som läser det här får pipa regelbundet resten av
scenen om du inte gör något som din roll).

SCEN 2

Plats: Korridorer och fram till kontrollrummet.

Du känner doften och visar dina vänner vägen. Ni går i
rask takt genom korridorerna, efter vad som nu rymt ur
lådan.

Spela ut hur ni söker efter djuren, men ni kommer inte
att hitta dem i den här scenen. Berätta eller visa hur ni
gör. Lyssna på varandra och spela med på vad de andra
hittar på.

Spela upp det en stund.

Det slutar med att ni kommer in kontrollrummet och
hör hur det piper från kontrollbordet. En lampa på
kontrollpanelen blinkar blå.

(du som läser det här får pipa regelbundet resten av
scenen när du inte gör något som din roll).

Om någon börjar öppna kontrollpanelen. Ta fram
SCEN 4,

eller

Ni stänger av ljudet och släcker knappen som blinkar.
Ta fram SCEN 5,

Scenen slutar när:

eller

Ni öppnar kontrollpanelen för att se vad som kan vara
fel. Ta fram SCEN 4.

Scenen slutar när:

Ni stänger av ljudet och släcker knappen som blinkar.
Ta fram SCEN 5.

4

SCEN

5

SCEN

SCEN 5
Plats: Kontrollrummet
Du som läser ser en liten pälsboll som springer över
golvet.
Spela upp och prata om hur ni fångar den. Rollerna
kommer också märka att det är flera pälsbollar, att de är
snabba och att de verkar älska att äta sladdar.

SCEN 4

Plats: Kontrollrummet

Nu går alla varningslampor igång. I kontrollerna
hittar ni en bunt små gulliga djur. De ser ut som små
pälsbollar, men med väldigt vassa tänder.

Här får ni spela upp och berätta hur ni jagar de små
djuren som verkar väldigt förtjusta i att äta upp alla
sladdar. Samtidigt kan ni spela och berätta om hur ni
gör när ni måste nödlanda skeppet.

Slå en tärning, om den visar 1, 2 eller 3 så kraschar ni
ner på närmsta planet, men får ni 4, 5 eller 6 så lyckas ni
fånga alla djuren innan ni behöver nödlanda.

Alla djuren är infångade. Ta fram SCEN 7,

eller

Nödlandning på planeten Sessrumner. Ta fram SCEN 6,

Scenen slutar när:

eller

Alla djuren är infångade och ni lyckas stanna i rymden.
Ta fram SCEN 7.

Scenen slutar när:

Det känns som att ni inte kommer att fånga in alla djur.
I så fall så hörs nya signaler och ni inser att ni håller på
att krascha. Ta fram SCEN 6.

6

SCEN

7

SCEN

SCEN 7
Plats: Lastrummet
Ni har lyckats fånga in alla djuren. Frågan är vad ni gör
nu. När ni undersöker de lådor som de funnits i så inser
ni att djurens vassa tänder kommer kunna gnaga sig ut
ur dem igen.
Ni behöver ha ett rådslag. Ni sätter er och pratar som
era roller om ni ska landa på närmaste planet där djuren
skulle kunna bo eller om ni ska försöka göra ett hem åt
dem på ert skepp.

SCEN 6

Plats: Kraschade på en planet

När ni landar smiter alla de fångade djuren åt alla
möjliga håll. Ni ligger huller om buller på golvet men
inga lampor lyser längre. Tack och lov har autopiloten
sett till att ni landat på en planet där ni kan andas luften
om ni vill gå ut.

Nu samlas era roller till rådslag. Vill ni ta er ut på
planeten, eller laga skeppet och vad ska ni göra med
djuren? Fånga in dem igen, eller släppa ut dem på
planeten?

Ni kommer fram till att ni vill ha kvar djuren på
skeppet. Ta fram SCEN 10,

eller

Ni är eniga om att laga skeppet och inte lämna det. Ta
fram SCEN 8,

Scenen slutar när:

eller

Ni tar er ut på planeten. Ta fram SCEN 9.

Scenen slutar när:

Ni bestämmer er för att landa på närmaste bra planet
och försöka bli av med djuren. Ta fram SCEN 11.

8

SCEN

9

SCEN

SCEN 9
Plats: På planeten Sessrumner
Ni öppnar luckan och andas in den främmande luften.
Det är behagligt ute. Det ser lugnt ut. Djuren verkar ha
blivit rädda av kraschen och smiter ut i skogen utanför.
Nu kan ni i lugn och ro laga skeppet. För att få in lite
frisk luft lämnar ni dörren öppen. Prata ihop er om
hur ni lagar skeppet, kanske vill ni också spela upp
problemen ni stöter på.
När ni tycker att ni har lagat skeppet, slumpa hur det är
där utanför. Slå en tärning och blir det 1, 2 eller 3 är det
mysigt där ute, men blir det 4, 5 eller 6 är det något stort
som morrar mellan träden.

SCEN 8

Plats: Maskinrummet

Ni har två problem och det blev uppenbart så fort ni
började undersöka vad som hänt. Nere i maskinrummet
upptäckte ni att djuren verkligen älskat att äta era
sladdar.

För att kunna laga det så måste ni hitta ett sätt att göra
ett hem åt djuren ombord på skeppet. Att stoppa in dem
i samma lådor och burar som de kom i är hopplöst, då
de bara kommer äta sig ut igen. Prata ihop er som era
roller om hur ni ska kunna göra rymdskeppet till ett
hem för djuren. Hitta själva på mer om hur de fungerar.
Och samtidigt som ni pratar, visa hur ni också lagar
skeppet och spela upp det.

Ni lagar skeppet och känner er lugna med att djuren
kommer att få det bra. Ta fram SCEN 13,

eller

Ni gjort ett hem åt djuren och lagat skeppet. Ta fram
SCEN 14,

Scenen slutar när:

eller

Ni har ångrat er och öppnat en lucka och kastat ut
djuren och därefter kunnat laga skeppet. Ta fram SCEN
13.

Scenen slutar när:

Ni har visserligen ett helt skepp, men oroar er för att ni
släppt ut djuren på en planet där de snart kommer att
bli uppätna. Ta fram SCEN 12.

10

SCEN

11

SCEN

SCEN 11
Plats: Planeten Sessrumner
Ni öppnar luckan och andas in den främmande luften.
Det är behagligt ute. Det ser lugnt ut. Men djuren på
skeppet verkar inte direkt intresserade av att ge sig ut.
Snarare tvärtom, de tittar hungrigt på alla kablar de ser.
Prata med varandra om vad ni ser när ni lämnar
skeppet. Nu får ni spela upp hur ni lockar ut djuren ur
skeppet.
När ni har lockat ut djuren, slå en tärning. Blir det 1, 2
eller 3 är det mysigt där ute, men blir det 4, 5 eller 6 är
det något stort som morrar mellan träden.

SCEN 10

Plats: Kontrollrummet

Ni får landa skeppet på den närmaste planeten. Spela
upp hur ni gör det tillsammans. Det kanske krånglar lite
extra då djuren har knaprat på kablar både här och där.

Det ni märker då ni försöker ha fokus på att laga
skeppet är att djuren inte verkar så glada. Ni får välja,
vill ni göra ett rum för djuren där de kan vara lyckliga
och vad kan det vara för rum på skeppet som ni får
bygga om?

Eller ska ni ge upp och släppa djuren fria? Ni har i alla
fall verkat landat på en planet som de skulle kunna bo
på.

Ni har lockat ut djuren i en mysig värld och kan i lugn
och ro laga skeppet. Ta fram SCEN 13,

eller

Ni har gjort ett hem åt djuren och lagat skeppet. Ta fram
SCEN 14,

Scenen slutar när:

eller

Ni har ångrat er, öppnat en lucka och kastat ut djuren
på planeten. De är säkert lyckligare i naturen trots allt.
Ta fram SCEN 13.

Scenen slutar när:

Ni har lockat ut djuren i en vild värld där det låter som
att något snart kommer att äta upp dem. Ta fram SCEN
12.

12

SCEN

13

SCEN

SCEN 13
Plats: Kontrollrummet i lugn och ro
Ni får ordna lite till med att laga lådan djuren smet ur
och lite kablar de verkar ha tuggat på, men i stort verkar
allt bra nu.
Fast frågan är vad ni ska göra nu? Vill ni möta er
hövding och kunden med en tom låda istället för en full
med djur eller fruktar ni er hövdings ilska? Prata med
varandra om hur er hövding brukar göra när folk har
slarvat bort saker och fatta sedan ett beslut om vart ni
ska åka.

SCEN 12

Plats: Sessrumners vilda skogar

Beväpnade med de vapen ni har (bestäm och berätta
för de andra vad du tar med) så ger ni er ut i skogen.
Snabbt hittar ni det som morrar, en stor hårig best som
redan har gett sig på djuren.

Vill ni slåss mot den så går det till så här:

Slå en tärning. 5 eller 6 innebär att någon av er skadas, 3
eller 4 att ett djur blir uppätet och 1 eller 2 att ni skadar
besten.

Om besten får tre skador kommer den att fly in i skogen
och ni kan rädda djuren om ni vill.

Om tre av er skadas så måste ni själva fly tillbaka till
skeppet.

Om tre djur blir uppätna så får ni ge upp och ta er till
skeppet.

Ni väljer att ni ska rapportera till er hövding och dess
kund. Ta fram SCEN 15,

eller

Ni har räddat djuren och bär tillbaka dem till skeppet.
Ta fram SCEN 14,

Scenen slutar när:

eller

Ni lämnar det som är kvar av djuren på planeten
Sessrumner och åker vidare. Ta fram SCEN 13.

Scenen slutar när:

Ni väljer att fly för att ni misslyckats med uppdraget. Ta
fram SCEN 16.

14

SCEN

15

SCEN

SCEN 15
Plats: Hövding Ylvas skepp
Hövding Ylva ser sträng ut. Hon presenterar er för sin
kund, rymdpiraten Black Jane. Om de får lådan ser de
fundersamma ut och rycker genast upp den. När den är
tom blir de rasande.
Snabbt, ni tillsammans eller en av er håller ett tal för
att lura dem att ni varit sanna hjältar och inte alls
misslyckats. Sätt upp två stolar för Hövding Ylva och
Kapten Black Jane.
Kom överens om ni tycker det lät bra och låt det avgöra
nästa scen.

SCEN 14

Plats: Maskinrummet som nu också nu är djurens
mysiga hem

Du som läser det här får ta fram något som får fungera
som kontrollen över skeppet. Kanske en penna eller
något som kan agera som en ratt. Den som håller i den
får bestämma vart ni landar.

För frågan är vart ni ska? Vill ni fortfarande sälja
den här lasten när ni vet att det är små gulliga djur
ni kämpat för eller vill ni istället åka någonstans och
behålla dem.

Du som läst det här sätter tiden. Antingen genom att
starta en timer på några minuter eller genom att räkna
ned långsamt från tjugo, medan ni kommer överens.
Den som håller kontrollen när ni kommer fram är den
som avgör vart ni åkt.

Ni tycker att ni har övertygat alla om att ni är hjältar. Ta
fram SCEN 19,

eller

Ni kommer fram till er hövding och kunden. Ta fram
SCEN 17,

Scenen slutar när:

eller

Ni har valt att åka någon annanstans och kommer fram
dit. Ta fram SCEN 18.

Scenen slutar när:

Om ni tror att ingen tror på er och ni ska bestraffas. Ta
SCEN 20.

16

SCEN

17

SCEN

SCEN 17
Plats: Hövding Ylvas skepp
Ni möter er hövding Ylva och hon presenterar er för sin
kund, den fruktade piraten Black Jane.
Black Jane öppnar lådan som ni har lagt djuren i och
plockar upp dem och smackar med läpparna.
Hon ropar åt sin kock att förbereda en fest! De här ska
grillas genast.
Prata ihop er om ni vill att rollerna ska stanna och festa
loss på dessa gulliga djur eller om ni kommer sakna
dem och det känns lite fel.

Scenen slutar när:
Ni vill äta lite små gulliga djur. Ta fram SCEN 23,
eller
Ni saknar de små djuren och bestämmer er för att göra
något åt det. Ta fram SCEN 24.

SCEN 16

Plats: Kontrollrummet

Just som ni har bestämt er så lyser en lampa. Er hövding
Ylva har inte väntat på er, utan kommit för att möta er.
Med sig har hon ett skepp till och ni känner igen att det
är den fruktade piraten Black Janes skepp.

Nu måste ni fly snabbt. Ni som får det här läst för er ska
nu rusa runt platsen ni sitter på. Så många varv ni kan
innan jag som läser har räknat klart. Du som läser det
här börjar räkna högt ned från tjugo.

Om du räknat klart innan dina kompisar sprungit fem
varv så har ni misslyckats att fly. Annars gömmer ni er
på en planet.

Scenen slutar när:

Ni hittar en planet att gömma er på och landar skeppet.
Ta fram SCEN 21,
eller

Ni fångas in och tvingas att slåss i rymden. Ta fram
SCEN 22.

18

SCEN

19

SCEN

SCEN 19
Plats: Ylvas skepp
De lyssnar på er historia. Sedan blir det tyst.
Men så skrattar Kapten Black Jane och strax efter Ylva
också. De skrattar så att tårarna rinner och de faller
omkull. När de hämtar sig så är de inte förvånade.
Djuren ni skeppade är de fruktade tufflingarna, söta,
men oerhört farliga för rymdskeppen. Dock så ska de
smaka väldigt gott.
Men utan tufflingar så är de glada att ni fortfarande
lever och bjuder på fest. Visserligen med kycklingkött i
brist på de djur ni skulle haft med er, men fortfarande
en stor fest.
Ni blir firade som hjältar, även om Ylva ibland verkar
titta lite misstänksamt på er.

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!
Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!
Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.

SCEN 18
Plats: Mitt i rymden

Ni upptäcker att ni blir jagade. Det är inte bara er
hövding Ylvas skepp som dyker upp bakom er, utan
även den fruktade rymdpiraten Black Janes skepp.

Var det hon som var kunden? Nu är det försent att
ångra sig. Gå runt platsen ni spelat på medan ni pratar
om ni vill stanna och slåss, för ni kanske aldrig blir kvitt
dessa fruktade fiender annars. Eller ska ni landa och
gömma er på en planet?

Scenen slutar när:

Ni stannar till i rymden för att strida. Ta fram SCEN 25,
eller

Ni gömmer er på en planet med era djurvänner. Ta fram
SCEN 26.

20

SCEN

21

SCEN

SCEN 21
Plats: Planeten Sessrumner
Ni landar på planeten Sessrumner, kanske för andra
gången. Här gömmer ni ert skepp och slår er ner.
Det visar sig vara en rätt trevlig planet. De stora
morrande bestarna som finns mellan träden verkar först
farliga men när man väl har övat lite så är de lätta att
jaga. De har ett gott kött som smakar lite som broccoli.

SCEN 20

Plats: Ut i den stora vilda rymden

Ylva och Black Jane tittar på er. Det verkar inte alls
nöjda. De viskar till varandra. Sedan tar Ylva till orda.

”Ni har misslyckat! Jag är vred på er! Mina krigare
kommer ta över ert skepp och ni ska förvisas genast”

Med det sagt, så tar en bunt av Ylvas krigare, era
tidigare vänner och slänger sig över er. Hastigt blir
ni ivägskeppade och lämnade på en planet som heter
Sessrumner.

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Här finns några av de djur som ni skeppade. De blir
efter ett tag era vänner trots att de vid det laget har ätit
upp alla sladdar på ert skepp.

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.

De ger sig av med ert skepp. Just som allt känns
hopplöst kommer ett litet hårigt djur fram och tittar sött
med sina stora ögon på er. Då känns det lite hoppfullt i
alla fall.

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.

22

SCEN

23

SCEN

SCEN 23
Plats: Hövding Ylvas skepp
Ni firas som sanna hjältar i en stor fest med grillade
små fluffiga djur som smakar som honung. Det sjungs
sånger till er ära.
Black Jane berättar att det ni äter är de fruktade
tufflingarna. Väldigt söta små djur, men oerhört farliga
för rymdskeppen. Ni är det första skepp som lyckats på
många år med detta uppdrag.

SCEN 22

Plats: I rymden ombord på ert rymdskepp

Ni kommer inte undan, utan tvingas att slåss mot
piratkapten Black Janes pirater.
Gör så här:

Räkna en pirat var. Både ni och piraterna tål tre skador.
Slå en tärning i taget, först för er och sedan den pirat
ni slåss emot. Har ni högre så skadar ni piraten, har de
högre blir ni skadade och vid lika så skadas båda.

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Efteråt blir ni belönade av Ylva och om ett par år så har
ert rykte lett till att ni själva är hövdingar. Legenden om
detta uppdrag kommer leva för evigt.

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.

Om alla pirater går ned är ni åter fria. Annars tar
piraterna över ert skepp och åker hem och lämnar er på
er hemplanet. Men här tar historien slut oavsett om ni
vann eller förlorade mot rymdpiraterna.

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.
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SCEN 25
Plats: Rymden
Hövding Ylvas skepp och Black Janes skepp stannar
framför ert och öppnar eld.
Gör så här:
Både ert skepp och de båda motståndsskeppen tål tre
skador var.
Slå en tärning i taget, först för er och sedan en för vart
och ett av skeppen ni slåss emot. Det skepp som får
högst skadar det med lägst (ja, Ylva och Janes skepp
kan skada varandra). Om alla tärningar visar lika så blir
alla skepp skadade. När ett skepp har tre skador brinner
det upp i en rymdbrasa, något som ni rymdvikingar ser
som en ära.

SCEN 24
Plats: I rymden

Ni lämnar er hövding och hennes kund att festa själva
på de små söta djuren. Ni sitter och saknar dem en
stund och tittar på alla kablar som de gnagt så gulligt
på. Men så rycker ni upp er och köper en stor låda
kablar. Sedan åker ni tillbaka och köper egna små
gulliga djur och struntar i framtida uppdrag.

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Efter det här kommer ni leva i rymden med att ta hand
om söta djur, om ni så skulle bli strandade i rymden för
att de ätit upp alla era kablar.

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.

Spelet är slut när antingen ert skepp eller de båda andra
har brunnit upp i lågor i rymden.

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.
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ISTÄLLET FÖR

ISTÄLLET FÖR
SCEN 27
Var det kul och vill du göra mer sånt här finns det
många varianter. Det här var ett litet och kort rollspel,
specialskrivet för Sommarboken. Ofta har man mycket
mer regler och även en spelledare, dvs. att en av er är
berättarröst. Eller så lajvar man och då brukar man
också klä upp sig som sina roller och gå ut och spela
upp allt.
Ibland finns det rollspelsregler man kan låna på
biblioteken och ibland kan man låna soloäventyr, det är
som rollspel fast bara för en person.
Sverok är ett ungdomsförbund som kan hjälpa er starta
en egen spelförening eller att hitta föreningar i närheten
där du bor. Tveka inte att kontakta dem om du har
några frågor.

SCEN 26

Plats: En grön och mysig planet

Ni landar på planeten Sessrumner, kanske för andra
gången. Här gömmer ni ert skepp och slår er ner.

Det visar sig vara en rätt trevlig planet. De stora
morrande bestarna som finns mellan träden verkar först
farliga, men när man väl har övat lite så är de lätta att
jaga och har ett gott kött som smakar lite som broccoli.

Djuren som ni skeppade blir era vänner, även om de
vid det laget har ätit upp alla sladdar på ert skepp. I det
stora hela så blir ni till och med lyckligare här än vad ni
var i rymden.

Ge er själva en superstor rymdvikingapplåd!

Med det vill vi på Sommarboken, Lajvbyrån och
alla andra som hjälpt till tacka för att ni spelade upp
berättelsen Ut i vilda rymden!

Vill ni veta mer så läs sista bladet, det som är märkt
Istället för SCEN 27. Lägg sedan alla scener i ordning
igen och lämna tillbaka dem till bibliotekarien.

