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”Ni sitter hemma hos en av er och gör era läxor tillsammans. Helt 
plötsligt är det som att ni känner att era superkrafter blir lite 
svagare. Ni tittar på varandra som för att bekräfta att alla kände 
samma sak. Det är ingen tvekan om saken – någon kraft påverkar er 
och försvagar era superkrafter!

Ni går ut på gården och känner alla att det som påverkar er kommer 
söderifrån, utanför staden. Ni känner att ni alla skulle kunna peka ut 
exakt varifrån kraften kommer. Ni går genast in för att byta om till 
era superhjältedräkter och skyndar er iväg.

INLEDNING

En elak vetenskapsman som själv vill styra staden har 
uppfunnit en maskin som slår ut alla superhjältars super-
krafter. Men maskinen är inte färdigbyggd ännu, det finns 
fortfarande tid för dem att förstöra den! Kommer hjältar-
na hinna fram i tid innan det är försent så de inte kan 
använda några av sina superkrafter?

Ett äventyr av Andreas Lundström

Maskinen
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TIDSPRESS

Det finns två anledningar till att hjältarna måste skynda sig:
·       Kraften verkar öka i kraft hela tiden så deras krafter försvagas 
mer och mer.
·       De skulle bara göra läxor ihop i två timmar, sedan kommer deras 
föräldrar undra var de är någonstans.
 
När äventyret börjar måste spelarna välja en superkraft som inte 
längre fungerar så länge maskinen är igång. Så fort maskinen är trasig 
så får de tillbaka alla sina krafter igen.
 
Hjältarna klara ett Smidighetsslag (normal svårighetsgrad) för att 
springa eller flyga snabbt så de kommer fram innan maskinen ökar i 
kraft och slår ut ännu en av deras superkrafter.
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DEN ÖVERGIVNA BONDGÅRDEN

Strax söder om Rosenhill ligger en gammal övergiven bondgård. Det 
finns ett stort boningshus, en stor lada (det är här maskinen finns) och 
ett stall. Bondgården omgärdas av ett gallerstaket som är 2 meter 
högt. Hjältarna kan försöka ta sig över staketet eller igenom. Innanför 
staketet patrullerar två vakter som går runt och letar efter inkräktare. 
De får inte mycket betalt av vetenskapsmannen och om hjältarna 
väljer att fånga en av dem för att få information så kommer de berätta 
allt de vet om maskinen (de vet inte så mycket om den) och om 
området (den information som står här).

Om hjältarna går direkt till ladan som de känner att kraften kommer 
ifrån så hinner de i tid innan maskinen är färdig och slår ut alla deras 
superkrafter. Om de undersöker stallet eller boningshuset först så 
kommer de få klara sig med list och sina egna förmågor eftersom 
maskinen då hunnit ladda upp till full kraft.

Platser
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LADAN

Ladan bevakas av två 
vakter, en som står vid 
ingången och en som 
patrullerar runt på utsidan. 
De kommer slå larm ifall de 
upptäcker superhjältarna 
men sedan fly om hjältarna 
lyckas med att skrämma 
dem på något sätt (enkel 
svårighetsgrad). 
Vetenskapsmannen har sagt 
åt dem att de måste skydda 
maskinen från superhjältar-
na som säkert kommer komma men de är väldigt rädda för superhjäl-
tar och de vet inte när maskinen är klar så det kan gå att skrämma dem 
även utan superkrafter.

Inuti så har ladan rensats ut för att skapa plats för den enorma 
maskinen som sträcker sig nästan ända upp till taket. Den består av ett 
stort silverformat klot som ligger på en plattform av järn, och långa 
slingriga grenar av järn omgärdar klotet på alla sidor i en spiral som 
slutar uppe i toppen av klotet där grenarna möts och vrids runt 
varandra. I botten av klotet så finns det tre stycken hål. Om hjältarna 
har gått direkt hit så sitter det kristaller i två av dessa men om de har 
undersökt stallet eller boningshuset fört så sitter det kristaller i alla 
tre. Det är dessa som ger kraft åt maskinen.
För att ha sönder maskinen måste de ta sönder klotet, det är ganska 
ömtåligt och går lätt att slå sönder med en gammal kvarglömd högaf-
fel. Järngrenarna går inte att rubba.
När maskinen är trasig så får superhjältarna genast tillbaka alla sina 
superkrafter.
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BONINGSHUSET

Här bor vetenskapsmannen som lever i lyx och låter sina vakter leva 
enkelt. Magnifika takkronor av kristall, lyxiga antika möbler och dyr 
konst på väggarna vittnar om att han verkar otroligt rik. Han står i 
sitt laboratorium på bottenvåningen och läser högt ur en gammal bok. 
Det är från den som han lärt sig att bygga maskinen och om han inte 
ska kunna bygga en ny igen så måste hjältarna ta den och förstöra den.
Vetenskapsmannen kommer försöka hindra dem från att förstöra 
boken, men när de gjort det kommer han be dem att låta honom gå 
eftersom han nu ju inte kan bygga någon ny maskin och därmed är 
ofarlig. De kan antingen låta vetenskapsmannen gå eller ta med honom 
till polisstationen.
 
Om de låter honom gå så kan han komma tillbaka i senare äventyr, 
antingen som skurk eller för att hjälpa hjältarna.
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STALLET

I stallet har man byggt enkla sängar till vakterna som bevakar 
området. Det stinker fortfarande efter alla år som det funnits hästar 
härinne. Det ligger fem vakter och sover i varsin säng.

Om hjältarna låtit vetenskapsmannen gå så hinner de tillbaka i tid 
innan deras föräldrar upptäcker att de vart borta men har de tagit med 
honom till polisstationen så hinner de inte hem i tid. Då måste de byta 
om på vägen hem och sedan komma på en bra bortförklaring till var de 
varit för sina föräldrar som är både arga och oroliga.

Komma hem igen
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HELMER (ELAK VETENSKAPSMAN)

Vill ta kontroll över staden. Jättesmart men använder det till onda 
saker, men är feg om han övervinns. Han är otroligt rik.
Bra på att uppfinna saker, luras och ledarskap.
Helmer vill styra Rosenhill och har kommit fram till att det enda som 
står i hans väg är superhjältarna. Om han lyckas med sina planer så 
kommer han först slå ut superhjältarnas krafter och sedan med list och 
pengar ta över staden.
Boken som han använt för att bygga maskinen köpte han på en auktion 
där böcker som påstods ha tillhört Einstein såldes.
Sedan köpte han den övergivna bondgården och rekryterade vakter för 
att bevaka medan han byggde sin maskin.

Personer
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VAKTERNA

Underhuggare. Bra på att upptäcka 
saker och bra på att slåss (när de 
inte är rädda).
De lyder vetenskapsmannens order 
och vaktar området och ladan där 
maskinen står. De blev dock 
väldigt rädda när han sa att det 
nog kommer komma superhjältar 
och försöka komma in i ladan och 
förstöra maskinen. De vill inte 
slåss mot superhjältar med super-
krafter och kommer fly om de blir 
skrämda. Men om de ser att 
superhjältarna inte har några 
krafter kan de uppbåda mod nog 
att försöka stoppa dem.

FÖRÄLDRARNA

Om hjältarna hinner hem innan föräldrarna kommer så kommer de 
bara att fråga om det gick bra med läxorna och fråga vad de vill ha till 
middag.
Om hjältarna inte hinner hem så kommer föräldrarna att vilja veta var 
de varit. Föräldrar är bra på att höra om deras barn inte talar sanning 
så hjältarna måste låta övertygande.
 


