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FRITAGNINGEN
Ett äventyr av Johan Eklund 

Tips och sättning: Daniel Lehto

INLEDNING
Det är synd om Tompa Svenning, då han tidigt i livet hamnat fel. Tompa vet om det 
och har sagt till polisen att han vill bättra sig. De har bestämt att Tompa därför ska 
hamna på ungdomshem utanför Rosenhill en tid för att på så sätt få en chans till 
både miljöbyte och komma bort från alla dåliga influenser i hans liv. 

Tompas kriminella storebor Anton är av en annan åsikt dock, och det är precis vad 
polisen räknar med. Så man har tagit hjältarna till hjälp för att gillra en fälla åt Anton 
så man äntligen kan få honom bakom lås och bom. Någonting Tompa själv vill då 
han insett att hans storebror inte går att lita på och är farlig.

EN ENKEL PLAN
Polisen har på polisstationen bett hjältarna att hjälpa dem fånga in Anton Svenning 
en gång för alla. Deras plan är att låta hans lillebror Tompa få åka i fångbil från själva 
polishuset till ungdomshemmet någon mil utanför Rosenhill. I fångbilen finns två 
poliser, en förare och en med nycklarna till dörren bak. Man räknar med att Anton 
och hans hejdukar kommer försöka överfalla fångbilen innan den har lämnat Rosen-
hill. Skulle polisen eskortera fångbilen med andra polisbilar vet man att Anton aldrig 
skulle visa sig däremot. Därför vill de att hjältarna ska hjälpa dem genom att skugga 
fångbilen när den sakta tar sig genom staden. Att lurpassa på Anton helt enkelt och 
stoppa honom när han väl visar sig. Polisen kommer anlända för att undsätta hjältar-
na så fort de fångat Anton.

Hjältarna har flera alternativ att göra detta:

• Någon kan säkert gömma sig inne i fångbilen där framme med poliserna.
• Någon kan kanske flyga och spana högt upp nog att inte synas för lätt från 

marken.
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• Om någon kan vara osynlig kan denne sitta på biltaket och hålla fast sig.
• Någon kan kanske springa och hoppa mellan hustaken.
• Någon kan även följa efter fångbilen på håll.

FÖRBEREDELSER
Hjältarna kan förbereda sig för planen på många sätt. Skaffa nödvändig utrustning 
är ett sätt men det finns fler. Dels kan man på förhand spana ut möjliga platser för 
överfall, då man sedan tidigare fått en karta av polisen över fångbilens färdrutt. Men 
kanske ett av de viktigaste är att försöka samla information. Hjältarna har fördelen 
att de på dagtid bara är vanliga skolbarn och kan höra sig runt om olika rykten. På så 
sätt kan de få reda på följande saker:

• Tompas kaxiga polare Ricky skryter om att Anton kommer att frita Tompa 
närsomhelst. Frågar man ut honom får man reda på att Anton ska ha hyrt in 
minst sju av sina bästa gamla polare att hjälpa honom. Bland annat Marten 
Stridh, en våldsam bjässe med riktigt dåligt rykte.

• En tonårstjej vid namn Lisen ska ha sagt till någon att Jonna Gripenklo, den rika 
forskaren Robert Gripenklos dotter, är kär i Anton och tänker hjälpa honom.

Genom att använda sina krafter kan hjältarna dessutom säkert komma på andra sätt 
att spionera och få reda på samma information. T.ex. har Marten vänner som vet om 
vilka vapen Anton och hans hejdukar kommer använda. Att hitta Anton och hans 
samling skurkar innan överfallet går däremot inte, de har gömt sig allt för bra.

ANTONS ÖVERFALL
Dagen för Tompas transport är till slut framme. Färden med fångbilen kommer hinna 
minst två-tre kvarter från polisstationen innan Anton och hans polare dyker upp för att 
frita Tompa från polisen. De kommer i fyra bilar och kommer köra in från var sitt håll i 
en fyrvägskorsning och blocka alla utfarter så att fångbilen blir fast mitt i korsningen. 

Det här är hjältarnas chans att agera. Anton och hans polare är totalt nio till antalet. 
Utöver Anton själv är Tompas polare Ricky med och en två meter lång muskulös 
kille vid namn Marten samt sju andra av Antons polare. Anton och en till skurk 
har pistol. Marten har knogjärn och en kofot. Ricky har en liten kniv. Tre andra är 
beväpnade med järnrör. En har en cirkelsåg. De sista två har rep och slåss med nävar 
och vad helst de kommer åt. 
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Även om flera av busarna är beväpnade har hjältarna helt klart fördelen. De väntar 
ju på att bli överfallna trots allt. Marten och två andra kommer att försöka fånga 
poliserna och avväpna dem först. Anton och killen med cirkelsågen tänker försöka 
såga upp dörren till bilen för att släppa ut Tompa medan de övriga försvarar dem. 
Skurkarna med rep kommer försöka binda poliserna eller fånga in hjältarna om de 
kommer för nära. Poliserna har order om att ge sig och inte bråka, utan låta hjältar-
na göra sitt jobb istället. Någon kommer försöka sno åt sig polisernas vapen. Ricky 
kommer skräckslaget se på, men försöker attackera hjältarna om de vill prata med 
honom eller fånga honom. 

Kaos kommer att bryta ut runtomkring och risken är förstås att någon civilperson 
i närheten kommer försöka agera hjälte och hjälpa hjältarna. Hjältarna bör förstås 
skydda dessa personer, och risken finns att civilpersoner blir skadade om de blan-
dar sig i. Tanken är förstås att det inte ska vara för svårt för hjältarna, utan bara nog 
med utmaningar under slagsmålet för att vara intressant. De flesta av Antons polare 
räknar inte med motstånd, framför allt inte från hjältar, och kommer ganska snabbt 
att ge sig. Försök dock göra det klurigt för de att fånga Anton själv.

JONNA TILL UNDSÄTTNING
Hjältarna kommer ha lite att göra med att fånga in och stoppa Antons och hans hej-
dukar. Störst motstånd kommer förstås att komma från Anton själv samt Ricky och 
Marten. Just när hjältarna tror att de äntligen kommer fånga Anton och stoppa hans 
planer händer något helt oväntat. Jonna Gripenklo dyker upp med två av sina vänner 
och lägger sig i. Hon ropar ut till Anton att hon älskar honom och kommer hjälpa 
honom rädda sin bror.

Jonna har stulit en tidig modell av sin fars senaste uppfinning, en ny sorts elpistol 
som kan bedöva folk på väldigt långt håll. Den är dock lite instabil och fungerar inte 
perfekt än. Hon kommer använda den på den första hjälte hon ser. Hennes vänner 
kommer samtidigt kuta till undsättning för Anton och hans hejdukar.

Vapnet har bara tre skott och när man avfyrar den rullar man en tärning. På ett 
jämnt resultat händer ingenting alls, och vapnet klickar och sprakar bara konstigt. På 
ett ojämnt resultat går skottet av och träffar sitt mål. Effekten motsvarar superkraften 
Kontrollera El på nivå 2, men kräver ingen kontakt eller elledning. Man tar dock 
inte skada utan blir paralyserad i lika många rundor som skadan såvida man inte är 
Oförstörbar.
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ANTON SMITER
Anton är lika chockad och förvånad som någon annan över Jonnas uppdykande. 
Han har ingen aning om att hon är kär i honom och känslorna är inte besvarade. 
Istället kommer Anton vid lämpligt tillfälle att kasta en rökbomb och försöka fly in i 
en närliggande gränd och ta sig ner i kloakerna just som resten av polisen anländer.

Att hitta igen Anton i rökmolnet kommer vara svårt, men Anton har lämnat luckan 
till kloakerna öppen efter sig. Om det krävs kan en vettskrämd Ricky hjälpa de hitta 
igen honom genom att peka ut åt vilket håll han sprang (om han blivit tillfångatagen 
och är ångerfull) eller genom att försöka springa efter Anton för att fly själv.

Väl i kloaken har hjältarna fördel av att vara flera. De kan tränga in Anton (som 
kommer försöka försvara sig själv) i en återvändsgränd eller omringa honom genom 
att någon far ner i ett kloakhåll framför honom också.

När hjältarna kommer tillbaka med Anton ur kloaken kommer polisen att ha fångat 
in de andra bovarna och satt handfängsel på dem. Polismästaren kommer vara 
överförtjust åt att hjältarna gjort ett så bra jobb, speciellt om de skyddat civila runt-
omkring. Anton lovar han kommer åka in i fängelse på lång tid och Tompa kommer 
få all hjälp han behöver. Jonna kommer att hamna i husarrest och slipper häktet 
eftersom hennes far är god vän med polismästaren samt att Jonna ångrar sig bittert.
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PERSONER

Tompa Svenning
Stark, sårad och helt på hjältarnas sida

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. Han har accepterat sin situation och vet att han har gjort fel och 
längtar efter en ny chans. Han är väldigt besviken på sin storebror Anton som han 
anser har svikit honom en gång för mycket.

Bra på: Strid, Klättra, Springa, Hoppa

Komplikation: Anton lyckas öppna dörren till fångbilen och försöker övertala Tom-
pa att följa med honom.

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 
han intalat sig själv att frita Tompa från polistransporten och lära honom att bli en 
tjuv är det bästa för både honom och Tompa. 

Bra på: Strid, Motorer, Stjäla, Smyga, Köra bil
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Jonna Gripenklo
Envis, bortskämd och lättstött

Jonna är tonårsdottern till forskaren och fysikern Robert Gripenklo som är hyfsat 
god vän med polisen i Rosenhill. Hon är sur på sin pappa för att han spenderar mer 
tid med sin forskning och sina prylar än med henne. Därför har hon börjat planera 
olika sätt att sabotera för sin pappa. Till sin hjälp har hon skapat en gäng med sina 
tjejkompisar. Jonna har alltid haft en hemlig förälskelse i Anton då hon tycker han 
verkar så tuff och häftig. När hon hörde ryktet att han skulle frita sin yngre bror kän-
de hon att hon ville imponera på Anton och hjälpa till. Kanske blir han kär i henne 
då?

Bra på: Strid, Övertala, Ljuga, Teknik, Laga

Komplikation: Känner igen någon av hjältarna.

Marten Stridh
Hård, lojal, orädd och nästan omänskligt tålig

Marten är en av Antons äldsta vänner och extremt lojal. Ingenting skrämmer 
honom, men många blir rädd när de möter honom då han är både stor stark och väl-
digt arg av sig. Marten är den typ av person som inte ger sig förrän han är besegrad 
till fullo. Han tycker om när andra gör illa sig.
Bra på: Strid, Lyfta, Bryta sönder saker, Skrämmas och mobbas

Antons polare
Opålitliga, giriga och riktigt fega

De flesta av Antons polare är kompisar från hans gamla tjuvgäng “Rackarna”. Till 
skillnad från Anton har de flesta lagt av med tjuverierna, men nu har Anton överta-
lat de att göra honom en sista tjänst genom att rädda hans bror. Allt för gamla tiders 
skull.

Bra på: Strid, Fånga, Gömma sig, Köra bil
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Ricky
När det kommer till dåliga idéer är Ricky kungen. En dålig influens på Tompa som 
ser upp till Tompas storebror Anton.

Bra på: Ljuga, Hota, Springa, Övertala

Komplikation: Någon av spelarna har lånat pengar av Ricky förut och har en skuld 
till honom.

Jonnas gäng
Lojala och kaxiga

De två medlemmarna i tjejgänget är Anna-Karin och Jasmin. De älskar att känna 
sig tuffa och coola och söker spänning och äventyr. Framför allt vill de ha pengar till 
prylar då de inte är lika rika som Jonna. För tillfället så bryr de sig inte så mycket om 
vad deras föräldrar tycker.

Bra på: Undvika, Kasta, Hoppa, Strid
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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. 
• 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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