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“På väg hem från en spelkväll hos en av era gemensamma bekanta 
hör ni ett flertal polissirener, och ser hur en mängd polisbilar 
dundrar förbi i riktning mot hamnen. Ni förstår att det hänt något, så 
ni smiter snabbt in i en gränd och byter om till era superhjältedräkter 
bakom en container. Snart befinner ni er nere i hamnen, där ni ser att 
polisbilarna slagit en järnring runt en gammal lagerbyggnad. 

En av poliserna får syn på er och vinkar er till sig: 

- Kom, fort! Ett antal rånare har stängt in sig i lagerlokalen och hotar 
att skada gisslan om vi stormar byggnaden. Polischefen Erik vill att 
vi avvaktar, men nu när ni är här ser vi gärna att ni tar hand om 
skurkarna!”

INLEDNING

En grupp rånare har efter ett misslyckat rån tagit sig till 
en övergiven lagerlokal i hamnen. Där har de förskansat 
sig med ett okänt antal gisslan. Polisen har slagit en 
järnring runt området, men vågar inte gå in. 

Kan hjältarna rädda gisslan och ta fast bovarna - eller 
finns det ens någon gisslan att rädda?

Ett äventyr av Daniel Lehto

Gisslan!
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Lagerlokalen är övergiven. Där finns flera avgränsade rum. Det är 
dammigt, smutsigt och springer råttor över golven. På sina håll ligger 
det kvar tomma gamla packlårar. Det finns ingen ström i byggnaden, 
som därför är ganska dunkel.

På övervåningen sitter en av rånarna kvar. Det är Johnny, som skadats 
under flykten. Han håller vakt med sitt gevär för att hindra poliserna 
att ta fast hans vänner som flytt vidare. För att upptäcka att Johnny 
ligger på lur och väntar på att attackera förföljare behöver hjältarna 
lyckas med ett Upptäckakast (normal svårighetsgrad) eller genom att 
klara ett kast för Intuition eller Magkänsla (normal svårighetsgrad).

Johnny kommer att undvika i det längsta att attackera på riktigt. Han 
skjuter varningsskott och ropar hotfullt, men vill egentligen inte skada 
någon. Han ger upp om han tror att hans vänner ändå kan komma 
undan, eller om han blir omringad.

VAD POLISEN VET

Polisen börjar med att informera hjältarna om situationen. 
Vad poliserna tror sig veta:
• Det är tre rånare eller fler.
• Antalet gisslan är okänt.
• Rånarna försökte slå till mot hamnkontoret, men misslyckades och 
flydde.
Deras bil ville dock inte starta, så de fick fly till fots och försvann in i 
den övergivna lagerlokalen.

LAGERLOKALEN

HAMNEN (Se regelboken)

Platser
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Tar hjältarna fast honom försöker han ljuga om vart hans kumpaner 
flytt vidare (sanningen är att han inte vet) (för att avslöja hans lögner 
krävs ett Normalt slag mot Magkänsla). Genom ett lyckat Normalt 
slag mot Charm berättar han dock det han vet. Men han undviker att 
prata om gisslan, mest för att det inte finns någon gisslan. Det var 
något rånarna hittade på bara för att klara sig undan polisen.

Det går att spåra rånarna genom att följa spåren i dammet (Lätt slag 
för Upptäcka). De leder till ett litet förrådsutrymme där ett hål i 
golvet går ned till en källarvåning. 

Källarvåningen är ännu mörkare. Där blir det svårare att spåra, för 
där täcks golvet av ett centimeterdjupt vatten. Det krävs att hjältarna 
lyckas med ett svårt Upptäckakast.

I källaren är väggarna naken betong, och där, i ett gammalt förrådsu-
trymme, har tjuvarna hittat en flyktväg ned i kloakerna.
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Om hjältarna fått upp spåret efter de andra två rånarna, Shaun och 
Maia, når de till slut kloaken. Där har emellertid skurkarna stött på 
problem. Vägen spärras av ett stort metallgaller. De funderar på att 
vända om, då de upptäcker att hjältarna är dem på spåren. Shaun 
kommer att spela offer och låtsas vara gisslan. Hjältarna måste klara 
ett Normalt kast för Magkänsla eller Intuition för att inte bli lurade av 
honom. Om han lyckas lura dem kommer han att böna och be för sitt 
liv. Maia kommer att anklaga honom för att låtsas. Maia har inga 
planer på att åka fast, men hon vill helst inte slåss mot superhjältar 
heller. Hon flyr i första hand, i andra hand hotar hon hjältarna, och 
om hon inte ser någon annan utväg försöker hon köpslå med dem. 
Kanske kan de släppa henne om hon delar med sig av nästa byte? Tänk 
ändå vad de skulle kunna uträtta, hon med sina planer och de med sina 
superkrafter!

KLOAKEN



FALL #000

6 av 8

MAIA (RÅNARE)
Ledare för rånargänget. Lojal mot sina 
vänner. Hårdför. 
Bra på strid, övertala, luras och 
ledarskap.
Maia jobbar för Jill Skrotarn Järnberg 
(se regelboken, s. 173-174). Johnny 
och Shaun vet bara att de jobbar för 
någon som kallas Skrotarn, det är bara 
Maia som känner till Skrotarns riktiga 
namn. Hon är dock oklanderligt lojal 
mot Skrotarn och skulle aldrig skvall-
ra. Om någon av hjältarna kan läsa 

tankar kan de få upp spåret efter Skrotarn, men de får inga bevis. Att 
läsa tankar kan inte användas som bevis i rätten, och Skrotarn gör i 
stort sett aldrig några direkta brott själv.
Komplikation: Maia är släkt med någon av hjältarna, en moster eller 
faster.

JOHNNY (RÅNARE)

Underhuggare. Lyder Maias minsta 
vink. Lite rädd för Maia, men mest 
lojal p.g.a. att de alltid funnits där för 
varandra som vänner. Ser också upp 
till Shaun som en storebror. 
Bra på lås, säkerhetssystem och 
datorer.  

Personer
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SHAUN (RÅNARE)

Underhuggare, opportunist. Känner 
inga lojaliteter. Överger gärna en vän 
om han kan tjäna på det. Siktar på att 
stiga i graderna i skurkgänget. Av de 
tre rånarna är det Shaun som är 
snabbast att ta till nävarna, något han 
gärna gör. 
Bra på slagsmål, lögner och 
bedrägerier. 
Möjlig komplikation: Shaun slår Maia 
medvetslös, gömmer henne och utger 
sig för att vara gisslan som lyckats fly 
från rånarna. Lyckas han lura 
hjältarna?

POLIS

Poliserna är duktiga på brottsutredningar, förhör, pistol och att 
undersöka. Det är en mängd poliser som omringat lagerlokalen.

Alla poliser är utrustade med pistol, walkie talkie och ficklampor. Om 
hjältarna ber någon polis om en ficklampa får de en (det är mörkt 
inne i lagerlokalen).

Om hjältarna tar fast skurkarna kommer polischefen Erik att tacka 
dem så mycket för att de utförde sitt jobb så väl. Om skurkarna 
kommer undan tror han nog att hjältarna kan ta dem nästa gång!


