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Biljakten
Ett äventyr av Johan Eklund

Tips och sättning: Daniel Lehto

INLEDNING
Hjältarna är på väg hem från skolan när de hör ett högt tjutande ljud en bit bort. 
Sedan ljudet av panikbromsande bildäck mot asfalt och en enorm krasch en bit fram 
runt hörnet. När man kommer fram ser man hur en mindre öppen lastbil vält nästan 
tvärs över gatan. En röd bil backar fram och tillbaka över lastbilens last som består 
högar med grönsaker som vällt ut på vägen. Mestadels broccoli och palsternackor. 
När hjältarna kommer runt hörnet ser de hur en pojke i deras egen ålder hoppar in i 
bilen som tvärgasar och kör iväg i olagligt hög hastighet. 

RÄDDARNA I NÖDEN
I den omkullvälta lastbilen återfinns bonden Bengt och hans tjugo-åriga son Karim. 
De är båda fast i lastbilshytten och har svårt att ta sig ut. Samtidigt börjar svart rök 
stiga från motorhuven på den välta lastbilen. Det är uppenbart att det bara är en 
tidsfråga innan bilen kommer att börja brinna. 

Hjältarna, som sannolikt inte är i sina hjältekostymer, har tre val. Antingen förföljer 
man bilen som smet härifrån och hoppas andra vittnen runtomkring hjälper de som 
är fast i lastbilen, eller så hjälper man dem själv. Om man är rätt många hjältar så 
kan man dela upp sig om man vill så att några hjälper de två som är fast i lastbilen 
medan andra spanar efter vars bilen for iväg.

Att hjälpa ut de som är fast i den välta lastbilen är relativt enkelt. Det krävs bara att 
man hjälper de öppna dörren eller krossa vindrutan så de kan krypa ut. Sen om man 
vill öka spänningen kan man låta hjältarna försöka släcka branden i motorn. Då 
gäller det att få upp huven på den välta lastbilen innan den blir för het och hitta nog 
med vatten för att släcka elden. Tack och lov finns det en trädgårdsslang fäst vid ett 
hus alldeles bredvid. Annars om hjältarna är mer sugna på att jaga busarna så kom-
mer brandkår och polis att anlända alldeles strax.
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Räddar man Bengt och Karim så kommer de att berätta följande saker om det som 
hänt om hjältarna frågar:

• Bengt och Karim skulle köra grönsaker till stormarknaden, när en bil kör om 
dem i hög fart. Plötsligt hoppar en pojke ut ur bilen och ställer sig på vägen.

• För att inte köra på pojken gör Bengt en tvär gir, vilket får lastbilen att välta 
våldsamt.

• Karim är helt säker på att han känner igen pojken. Det ska ha varit en viss Tom-
pa Svenning, en känd bråkstake.

• Varken Bengt eller Karim kunde se föraren i den röda bilen.
• Den röda bilen verkade följa efter en skåpbil.
• Grönsakerna i deras last som nu blivit förstörda bestod mest av selleri, broccoli 

och palsternackor.

Någon av hjältarna kanske känner till Tompa Svenning sedan tidigare. De vet då att 
Tompa nyligen lekte rövare på en matbutik tillsammans med några polare. Han har 
dåligt rykte på skolan för att vara en bråkstake, precis som Karim säger. Känner man 
till Tompa finns också en chans att man vet att Tompa har en storebror som heter 
Anton som suttit i fängelse. Varför han suttit i fängelse är det mindre troligt att man 
vet om. Ryktet säger i alla fall att Anton nu ska vara på fri fot igen. Kan det vara han 
som är föraren?

POLISEN
En polisbil kommer att anlända till olycksplatsen. Om hjältarna är kvar och har 
hjälpt Bengt och Karim så kommer polisen tacka de enormt för deras hjältemod. 
Polisen kan avslöja följande saker för hjältarna om det behövs eller de frågar:

• Någon har rånat uppfinnaren Robert Gripenklos hem.
• Tre bilar sågs vid brottsplatsen. En vit skåpbil, en röd bil och en svart bil.
• Enligt Robert Gripenklos dotter Jonnas vittnesmål så var en av rånarna Anton 

Svenning.
• Andra polisbilar är i full fart att jaga ikapp rånarna redan.
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ATT JAGA EN BIL
Oavsett när hjältarna börjar leta efter den röda bilen så kommer de ganska lätt att 
hitta igen den, speciellt om de flyger. Den största utmaningen kan dock vara att 
hitta ett ställe att byta om till hjälte-kläderna utan att bli sedd. Här finns flera olika 
alternativ: De kan försöka springa in i en ingång till ett bostadshus och hoppas hitta 
någon trappa att gömma sig under när man byter om eller hitta en lämplig gränd 
bakom och byta om bakom en stor soptunna eller motsvarande.

Har de redan träffat polisen och sedan tidigare bytt om till hjältemundering så 
erbjuder polisen nu eventuellt skjuts i hopp om att hjältarna vill hjälpa till. Det kan 
vara ett bra alternativ om man inte kan flyga.

Obs! Berättaren uppmuntras självklart att hitta på egna komplikationer och händelser 
under biljakten om förslagen på händelser nedan inte känns tillfredsställande.

BILJAKT - SCEN 1
Den röda bilen följer en vit skåpbil. När hjältarna närmar sig hör man fler polissi-
rener då även de ansluter sig till jakten efter skurkarna. Totalt tre polisbilar följer nu 
efter skurkarna. Den röda bilen kör då upp jämte med skåpbilen så att ingen kan 
köra förbi. På detta sätt zick-zackar man sedan fram på stadens gator och skapar stor 
fara för andra trafikanter.

Bortsett från att följa efter skurkarnas två bilar och inte riskera tappa bort dem måste 
hjältarna övervinna några av följande hinder under biljaktens första skede:

• Tompa öppnar ett fönster på den röda bilen och börjar slänga broccoli-huvuden 
på polisbilarna bakom. En polisbil får panik och sladdar när broccolin träffar 
vindrutan. Det är upp till hjältarna att försöka hjälpa polisen att få kontroll på 
bilen så de inte kör av vägen.

• Det kommer mötande trafik. Hjältarna måste ta sig framför och hjälpa den 
mötande trafiken väja undan eller stanna i tid, eller på annat sätt ta sig förbi 
skurkbilarna. 

• Skurkarnas bilar svänger av mot en sidogata, men poliserna hinner inte reagera 
och svänga efter. Hjältarna måste hjälpa polisen att visa vilken väg skurkarna 
kör på nu.
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• Den röda bilen försöker preja en polisbil upp på trottoaren. Hjältarna måste se 

till så att inga gångare blir påkörda.

BILJAKT - SCEN 2 A
Plötsligt viker skåpbilen av och kör mot en gränd, medan den röda bilen fortsätter 
efter samma väg. Endast en polisbil lyckas svänga i tid och följa efter skåpbilen, men 
den skrapar sidan mot en husvägg och tappar fart. Skåpbilen däremot rusar fortsatt i 
full fart längs tränga gränder och innergårdar.

Hjältarna måste nu dela upp sig eller riskera att skåpbilen kommer undan. De hjältar 
som följer efter skåpbilen måste lösa följande utmaningar:

• En gammal tant slänger sopor i en gränd bakom huset hon bor i. Hjältarna mås-
te försöka få skåpbilen att tappa fart eller hjälpa henne så hon hinner in genom 
bakdörren i sitt hus innan hon blir påkörd.

• Skåpbilen svänger in på en liten innergård och slirar runt ett varv. Skåpbilens 
bakdel träffar ett skjul som två katter sitter och latar sig på. Hjältarna måste för-
söka fånga upp katterna och ta de i säkerhet innan skåpbilen sladdar på dem.

• En av skurkarna bak i skåpbilen försöker slänga ut delar av stöldgodset genom 
bakdörren, bland annat Robert Gripenklos laptop. Här kan hjältarna försöka 
både fånga laptopen innan den går sönder, men även fånga skurken.

Polisbilen knappar in lite snart så skåpbilen tar sats mot en ny gränd, så föraren kör 
gasen i botten trots att gränden slutar i ett ordentligt metallstaket. Skåpbilen verkar 
försöka hoppa över staketet då några ungdomar verkar försökt göra en provisorisk 
skateboardramp där. Hjältarna inser nog att det inte kommer sluta lyckligt, rampen 
kommer inte hålla för bilen. Skåpbilen kör in i staketet, som lossnar men får sladd 
och snurrar runt och åker rakt in i en husvägg på andra sidan vägen. Hjältarna kan 
försöka bromsa skåpbilens krasch och även undvika att annan trafik skadas. Skur-
karna som är kvar i skåpbilen kommer att svimma av smällen och polisen kommer 
att ta hand om dem.

BILJAKT SCEN 2 B 
Om någon hjälte valt att följa efter den röda bilen kommer följande utmaningar att 
ske parallellt med jakten på skåpbilen. Föraren i den röda bilen kommer att börja 
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skjuta bakåt efter polisen och hjältarna med en pistol. Då han fortfarande kör bilen 
i full fart så har han svårt att sikta och riskerar att även träffa oskyldiga eller köra på 
någon. Hjältarna måste agera.

• En pensionärsbuss är på väg att svänga in på vägen den röda bilen kör på. Den 
måste stoppas innan det blir en krock.

• Någon måste försöka se till att den röda bilen inte kör in i lyktstolpar eller par-
kerade bilar när den vinglar runt.

• Föraren måste avväpnas innan han faktiskt träffar någon med sin pistol.

BILJAKT SCEN 3
När skåpbilen stoppats kan de hjältar som följt efter den snabbt återförenas med 
de andra hjältarna i jakten på den röda bilen. Nu är det dags att sätta stopp för 
vansinnes färden genom Rosenhill.

• Någon i den röda bilens baksäte kastar en rökgranat efter hjältarna och polisen 
som skapar ett enormt rökmoln. Hjältarna måste hjälpa polisbilarna att inte 
köra av vägen då de inte längre ser nåt i rökmolnet.

• Någon av poliserna i bilarna kommer nämna för hjältarna att andra poliser 
nu hunnit sätta upp ett väghinder på samma väg längre fram i staden. Polisen 
kommer att kunna stoppa skurkarna, så länge de inte kör av i annan riktning. 
Hjältarna måste se till så att skurkarna inte byter väg bara.

• Det kommer dyka upp tre avfarter hjältarna måste hindra den röda bilen från 
att svänga in på.

• Kommer någon nära bilen kommer Tompa kasta broccoli på de från baksätet 
genom någon av sidorutorna.

SLUTJAGAT
Alldeles innan en T-korsning mot vägen ut från Rosenhill har polisen mycket riktigt 
satt upp ett väghinder som punkterar den röda bilens däck. Den får lätt sladd och 
stannar mitt i korsningen. Två polisbilar är stationerade här och de kommer via 
megafon att ropa åt bilens passagerare att komma ut med händerna i luften.
Ur bilen kliver Tompa Svenning och hans storebror Anton Svenning ut med händer-
na i luften. En polis går fram till hjältarna för att tacka dem medan de andra poliser-
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na går fram för att arrestera skurkarna. Då plötsligt kommer en svart bil körandes i 
hög fart från sidovägen och tvärnitar i bredställ. Ur bilen kastas flera rökbomber som 
genast smäller av. Hela korsningen och kvarteret blir fullkomligt täckt i tjock rök 
och det blir nästan svårt att andas. Kaos bryter ut och skurkarna försöker fly. Anton 
ropar åt Tompa att fly själv om han vet sitt eget bästa.

Det är svårt att jaga i röken då man endast ser skuggskepnader som bäst, men 
ge hjältarna och polisen möjligheten att fånga in Tompa och minst två av de fyra 
skurkarna från den svarta bilen. När röken lagt sig fem minuter senare så är Anton 
och minst en av skurkarna från svarta bilen borta. Någon verkar ha flytt via kloak-
systemet, någon annan genom ett hus. Det går att försöka spåra dem, men de kom-
mer tyvärr att ha kommit undan. Den här gången.

Polisen är förstås besviken men lovar hjältarna att man kommer få tag på skurkarna 
förr eller senare. Nu vet man vilka de är i alla fall, och de saker som stals från Robert 
Gripenklos är i säkert förvar.

PERSONER

Tompa Svenning
Väldigt stark, målmedveten samt kaxig tills han blir rädd.

Tompa är den yngre av bröderna Svenning. Han har kort stubin och avskyr grön-
saker, speciellt broccoli som hans föräldrar alltid tvingade honom äta. Väldigt stark 
och målmedveten. Efter att ha misslyckats med att vara gängledare har Tompa tappat 
modet litegrann. Han har gått med på att hjälpa sin bror som just kommit ut ur 
fängelset med ett enkelt jobb. Tompa ser det som sin chans att få lite hämnd, vilket 
roar Anton.

Bra på: Strid, Klättra, Springa, Hoppa

Komplikation: När Anton sviker och överger Tompa ber han någon av hjältarna 
att hjälpa honom komma undan mot löftet att han aldrig ska begå något brott eller 
dumhet igen. 
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Anton Svenning
Kaxig, slug, våghalsig, oärlig

Familjen Svenning var aldrig rik och när Anton växte upp bestämde han sig för att 
han ville ha samma prylar som alla de andra barnen. Men enda sättet var att börja 
stjäla, så sedan dess har han gjort en karriär som tjuv. Anton är vuxen och har sedan 
länge flyttat hemifrån, men besöker ofta Rosenhill för att hälsa på sin lillebror som 
han påstår älska mer än allt annat. Dock älskar Anton ändå mest sig själv. Nu har 
Anton skaffat nytt jobb och försöker ta sin lillebror till hjälp när han försöker sno 
Robert Gripenklos forskning åt den mystiske Doktor Rudberg.

Bra på: Strid, Motorer, Stjäla, Smyga, Köra bil

Skurkarna
Opålitliga, giriga

Skurkarna jobbar åt den mystiske Doktor Rudberg och är lejda för att hjälpa Anton 
att stjäla Gripenklos forskning. Det vet märkvärdigt lite om sin riktiga uppdragsgi-
vare.

Bra på: Strid, Fånga, Gömma sig, Köra bil
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Tips!
 

Till Spelledaren
• Var inte rädd för att improvisera!
• Glöm inte bort att gestalta personer de möter: förställ rösten, prata som om du 

vore bifiguren. Använd gärna gester och kroppsspråk.
• Innan äventyret, ge färdigheter och egenskapsvärden till bifigurerna om du 

tycker det behövs. 
• Använd gärna kartan över Rosenhill när ni spelar ut biljakterna.
• Du kan hoppa över skurkarnas tärningskast, och bara låta hjältarnas tärnings-

kast avgöra hur det går. Om skurken ska attackera dem, låt bara spelarna slå 
tärning. Lyckas de undvika attackern, missar skurken, annars träffar hen, osv.

• Diskutera igenom äventyret och händelserna med spelarna efteråt. Vad gick bra, 
vad gick mindre bra? Löste hjältarna det på ett bra sätt? Hur kan man hantera 
avundsjuka?
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