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Doktor Rudbergs kupp
Ett äventyr av Johan Eklund 

Tips och sättning: Daniel Lehto

INLEDNING
En dag när hjältarna är på skolan så hör de från ett annat skolbarn, Ibbe, att hans 
syster är orolig över en av sina kompisar. Ibbes storasyster heter Noura och är god 
vän med Jonna Gripenklo, dottern till den framgångsrika forskaren Robert Gripenk-
lo. Ibbe har hört Noura prata i telefonen med en annan av sina vänner, Lisen, och 
sagt att hon tror att Jonna gjort ett misstag och bjudit in en skum typ i deras hus. No-
ura är rädd att den här skumma typen, som hon bara kallar för “Doktorn” kommer 
att skada Jonna eller hennes far.

SPANINGSDAGS
Nu står det hjältarna rätt fritt att göra precis vad de vill med “ryktet” från Ibbe. Om de 
vill kan de fråga ut Noura själv när hon kommer för att hämta sin lillebror från sko-
lan. De kan också be Ibbe ringa upp sin syster eller söka upp henne själv, då hon visst 
jobbar extra i en kiosk inte långt från skolan. Noura har dock inte så mycket att mer 
att säga än att hennes kompis Lisen visst skulle över till Jonna för att prata med henne 
om att hon borde gå till polisen. Hon har inte hört något från Lisen sedan dess.

Försöker man ringa Lisen svarar hon inte på telefonen. Det går att besöka Lisens 
mamma, men hon vet inte heller någonting. Hon är orolig då hon inte sett till Lisen 
på hela dagen och vet inte vart hon är. Hon gissar att hon är hos Jonna, men varken 
Jonna eller hennes pappa svarar på telefonen.

Hjältarna kan förstås om de vill välja att inte söka efter ledtrådar alls. Isåfall kan de 
bli uppmärksammade på att någonting är fel när en massa polisbilar med sirener 
igång kör mot Gripenklos hus efter ett anonymt tips. Man kan också välja att tidigt 
ringa till polisen och larma dem, eller så kan man välja att själva fara till Gripenklos 
hus innan polisen anländer.
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SITUATIONEN HOS JONNA
Exakt hur situationen ser ut hos Gripenklos beror på om polisen är där innan hjäl-
tarna eller inte. Om hjältarna eller någon annan inte larmat polisen kommer de att 
komma till Gripenklos villa först, innan polisen. Isåfall är situationen som följer:

• SITUATION 1: Den mystiske Doktor Rudberg har fått nog med att försöka an-
lita lokal skurkar för att komma åt Gripenklos forskning och uppfinningar. Han 
har lejt åtta stycken tungt beväpnade hejdukar och sedan helt enkelt tagit sig 
hem till Robert Gripenklo och tvingat sig in i huset genom att hota med våld. 
Han har sedan tagit Roberts dotter Jonna till fånga och hotar att göra henne illa 
om inte Robert ger Rudberg alla hans anteckningar och ändrar lite på prototy-
pen på Gripenklos senaste uppfinning, Super-el-pistolen. Lisen sitter fängslad 
med Jonna i hennes sovrum eftersom Lisen kom på besök. Två av hejdukarna 
kommer att stå på vakt utanför ytterdörren beväpnade med hagelbössor. De har 
även en vakthund.

• Hjältarna måste ta sig in i huset och lista ut Rudbergs planer och stoppa honom 
på något sätt. Antingen gör de ett direkt anfall på huset, vilket kan sätta Jonna, 
Lisen och Robert i fara eller så väljer de att lösa det hela mer kreativt och smyga 
sig fram och helt enkelt överraska skurkarna och ta ut dem en och en. På något 
sätt måste hjältarna lista ut vilka skurkar som är i huset och hur många de är 
om de inte vill ta onödiga risker. Skurkarna kommer vara mycket hotfulla och 
våldsamma om de upptäcker hjältarna. Rudberg drar sig inte från att skada sin 
gisslan. Det kan vara hjältarnas största chans att imponera på polisen hittills.

Om hjältarna anländer efter poliserna är situationen istället denna:

• SITUATION 2: Polisen vet om att Rudberg är i huset, men de känner endast 
honom som den mystiske “Doktorn” och kan inte hans namn. De har även listat 
ut att han har åtta hejdukar med sig. Rudberg kommer befinna sig i garaget med 
Robert, som arbetar på att få färdigt sin prototyp snabbt precis som tidigare men 
Jonna och Lisen har flyttats ut till allrummet och vaktas nu av två vakter istället 
för en. Rudberg har krävt en lösensumma av polisen för sin gisslan, men det po-
lisen inte vet är att han istället funderar ut en plan för att fly då han bara är ute 
efter Roberts uppfinningar. Han är redo att offra sina hejdukar och bränna ner 
huset om det skulle krävas. Lösensumman har han bara krävt för att köpa tid. I 
det här scenariot är alla skurkar och båda hundarna inne i huset.

• Polisen vill ha hjälp av hjältarna att infiltrera villan och ta ut busarna en och en, 
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utan att Rudberg märker det. Helst rädda gisslan först om de kan. Polisen vill 
inte ha en direkt konfrontation med Rudberg och hans hejdukar så länge gisslan 
är i fara.

VILLA GRIPENKLO
Oavsett hur hjältarna gör kommer de behöva ta sig in i huset för att stoppa Rudberg 
och hans planer. Det är mycket troligt att hjältarna kommer få användning för sina 
specialkrafter för att lösa många av de spännande och farliga situationer som kom-
mer uppstå i huset oberoende på vilken taktik man väljer. Huset har två våningar, ett 
stort garage och en vindsvåning. Om inget annat står är alla dörrar låsta, persienner 
och rullgardiner neddragna. Fönstren och dörrar är medelsvåra att dyrka om inget 
annat anges.

Bottenvåningen:

Entréhallen - I Situation 1 står två vakter och en hund posterade utanför entrén och 
vaktar ingången. I Situation 2 sitter en hund på vakt här inne i entrén.

Vardagsrummet - Ett stort vardagsrum med en stor soffa med divan och två fåtöljer 
till. I ett hörn står en massagestol. I Situation 2 befinner sig två av vakterna här. De är 
beväpnade med hagelbössor.

Gästrummet - I Situation 1 ligger en av hejdukarna och sover här. Han vaknar dock 
vid minsta ljud från botten eller övervåningen eller om någon av hundarna skäller. 
Då går han dit och undersöker saken. Han är beväpnad med pistol. Annars finns här 
bara en välbäddad säng, skrivbord och fåtölj. Fönstret är låst och extremt svårdyrkat.

Stora badrummet - Ett lyxigt badrum, med både dusch och badkar samt en liten 
bastu. Här finns tvål, handdukar och massa toapapper.

Köket - Kombinerat kök och matsalsrum. Väldigt modernt. I Situation 2 finns här en 
av vakterna. Han har pistol. 

Korridoren - Tom, men dyra tavlor hänger efter väggarna. Leder till garagedörren 
som är olåst.

Stora sovrummet - Det här är Roberts sovrum. Här är tomt och välbäddat. I kläd-
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kammaren finns en massa tomma galgar och Roberts alla kostymer och skor.

Övervåningen:

Stora Allrummet - I Situation 1 sitter en hejduk och tittar på TV här i en soffa mitt 
i rummet. I Situation 2 sitter Jonna och Lisen fångar här med två vakter och vaktar 
dem. I båda fallen är TV:n på och visar någon gammal svartvit film. Vakterna är 
beväpnade med pistol och kniv..

Roberts kontor - En massa papper är spridda runt rummet. En dator saknas tydligt 
samt en massa mappar från bokhyllan. Persiennerna är nere. Här finns en massa 
pennor, en brevkniv och papper i stora mängder samt en häftapparat och en ask 
häftstift. I Situation 2 finns här en vakt med hagelbössa som spanar ut mot framsidan 
lite då och då och ropar till hejdukarna i Allrummet om han ser något konstigt. 

Lilla badrummet - I Situation 1 sitter en av vakterna på toaletten och läser en tid-
ning. Han har en hagelbössa. I Situation 2 är här tomt. Här har Jonna allt sitt smink. 
Här finns även såpa, bomull, tre rullar toapapper och en liten tvåliters hink och två 
burkar babypuder.

Jonnas rum - I Situation 1 hålls Jonna och Lisen fångar här. Endast en hejduk be-
väpnad med pistol och kniv vaktar dem, han sitter och gungar på en stol och spelar 
Tetris på sin mobil. Det är möjligt att teckna tecken till tonårstjejerna genom fönstret 
utan att vakten ser dem, då han delvis har ryggen mot fönstret. I Situation 2 är rum-
met tomt. Jonnas fönster går att dyrka upp om man vill ta sig in men det är väldigt 
svårt utan att leva om.

Övre hallen - I Situation 1 patrullerar en hejduk med psitol här med sin hund. I 
Situation 2 är här tomt. Här finns den trånga trappan upp till vinden.

Vinden:

På vinden finns en massa gamla möbler, men i det stora är det rätt tomt. Det finns 
en taklucka man kan ta sig in genom. Den är låst från insidan dock, men går att 
dyrka upp vilket är medelsvårt. Här finns även en gammal låda med en massa gamla 
redskap, en fotogenlampa, lite rep, en stege, oljeduk och brädor. Dörren till trappan 
ned till övervåningen är olåst men gnisslar.



Fall #008
Garaget:

Garagetaket - Det går att klättra upp på garagetaket och komma åt ett fönster som 
leder in till korridoren på övervåningen. Att dyrka upp fönstret är lätt, men det är 
däremot svårt att vara tyst och försiktig på taket utan att någon i garaget eller i korri-
doren hör (eller ser) en.

I Garaget - Här är Rudberg tillsammans med två vakter med hagelbössa och Robert 
Gripenklo själv. Robert sitter och arbetar på sin senaste uppfinning och kommer 
att vara klar precis när hjältarna kommer in i garaget. Den stora garageporten kan 
öppnas med en fjärrkontroll, men den har Rudberg på fickan. I Situation 2 finns här 
även en hund som vaktar den bakre ingången som är låst och blockerad. Om Rud-
berg ser hjältarna kommer han att använda Super-El-pistolen på dem och försöka fly 
medans hans hejdukar slåss mot dem.

SUPER-EL-PISTOLEN
Det här vapnet är Gripenklos uppfinning, men har modifierats enligt Rudbergs 
önskningar. Det är fortfarande instabilt och fungerar inte riktigt som det ska. 
Vapnet har bara tre skott och när man avfyrar den rullar man en tärning. På ett 
jämnt resultat går skottet av och träffar sitt mål. Effekten motsvarar superkraften 
Kontrollera El på nivå 1, kräver ingen kontakt eller elledning men ger motsvarande 
skada. På ett ojämnt resultat går skottet också av och träffar sitt mål. Effekten 
motsvarar då också superkraften Kontrollera El på nivå 1 men offret tar inte 
skada utan blir paralyserad i lika många rundor som skadan såvida man inte är 
Oförstörbar. 

GISSLAN BEFRIAD
När hjältarna befriat gisslan kan de få hjälp av polisen att storma huset och fånga 
Rudberg om de inte redan själva tagit hand om dem. Om polisen inte är där än så 
kommer de att anlända till huset oavsett precis när hjältarna är klara.

Skulle någon i gisslan vara skadad ber polismästaren hjältarna att vara lite försiktiga-
re i framtiden men är ändå jätteglad över att de hjälpt till. Extra glad blir polismäs-
taren om hjältarna även tillfångatagit Rudberg och hans hejdukar.  Polisen känner 
inte igen Rudberg sedan förut och vet inget om honom mer än hans skurknamn. 
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Han vägrar ge upp sin rätta identitet dessutom, så polisen kommer ta in honom för 
många långa förhör innan han sätts i finkan.

Kommer Rudberg undan kommer både polismästaren och Robert Gripenklo att 
vara väldigt olycklig. Nu har en skurk kommit undan med ett väldigt farligt vapen, 
ett som kanske till och med kan stoppa superhjältar. Men i framtiden kanske super-
hjältarna kan få revansch och stoppa Doktor Rudberg en gång för alla. Vem vet?
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PERSONER

Jonna Gripenklo
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. Hon har nyss fått kontakt med en skum typ som vill 
att hon stjäl sin pappas hemliga forskningspapper. Då Jonna tidigare misslyckats att 
hjälpa denna skumma typ, en påstådd forskare som kallar sig för “Doktor” Rudberg, 
har hon nu retat upp honom nog för att han nu ska hälsa på hemma hos dem själv 
och stjäla ritningarna. Jonna ser alltså allt som sitt fel men finner tröst i sin vän Lisen.

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

Komplikation: Skäms över att hon är en dålig dotter och tycker hon förtjänar att vara 
gisslan.

Lisen
Kaxig, smart, försiktig och snabb

Jonnas bästa kompis och medlem i Jonnas gäng. Hon sprang till Lisen för att varna 
henne för att Rudberg kanske kommer hota henne. Nu är hon fast som gisslan även 
hon.

Bra på: Strid, Idrott, Skapande, Naturvän

Robert Gripenklo
Intelligent, tankspridd, lätt stressad men långsam

Robert Gripenklo är Jonnas far och enda förälder i Rosenhill då mamman bor på 
annan ort. Han har enorma skamkänslor för att han inte ägnar nog med tid åt sin 
dotter. Gör allt Rudberg ber honom bara för att skydda Jonna.

Bra på: Laga, Maskiner, Elektronik, Fixa, Fysik
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“Doktor” Rudberg
Ohederlig, lömsk, feg, girig

En skum typ som vill åt Robert Gripenklos forskning för att sälja den till andra min-
dre ärliga forskare. Han är alltid beväpnad med en rökbomb som han inte tvekar att 
använda för att fly. Han sätter alltid sitt eget skinn före alla andras och är en expert 
på att ljuga och bedra. Ingen vet hans riktiga identitet.

Bra på: Ljuga, Övertala, Bluffa, Springa

Rudbergs Hejdukar
Sluga, lojala

Rudberg har fått tag på några av riktigt duktiga skurkar som helt gått på hans lögner 
om stora belöningar.

Bra på: Strid, Fånga, Gömma sig

Komplikation: Spelarna kanske kan övertala en eller flera av busarna att Rudberg 
kommer att blåsa dem. Men hur?
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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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