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Det spökar på tivolit
Ett äventyr av Gabrielle de Bourg

Tips och sättning: Daniel Lehto
 

Familjen Napiers gamla tivoli har länge sedan stått övergivet. Nyligen räddades 
några barn från det gamla tivolit av en hjälte som kallar sig Mystikern och alla bar-
nen berättade att det spökade inne på tivolit. Men något verkar inte stå rätt till med 
Mystikern…

Inledning
Hjältarna kanske redan känner till berättelser om att det sägs spöka på det gamla 
övergivna tivolit och att ingen vågar gå dit. Nyligen uppstod stor oro i Rosenhill efter 
att några barn försvann vid det gamla tivolit en natt, men på morgonen återvände de 
och berättade att de hade blivit räddade av en hjälte som kallar sig för Mystikern och 
barnen berättade på nyheterna om att de såg spökade i det gamla tivolit. Mystikern 
fick en stor belöning som tack för sin insats och är med på TV när hon tar emot den.

Hjältarna inser att de borde undersöka vad det är som faktiskt pågår på tivolit och 
om det verkligen spökar där, speciellt innan fler barn riskerar att försvinna! De kan 
även få i uppdrag av polisen att undersöka tivolit.

Platser

Napiers tivoli
Napiers tivoli är mycket gammalt och byggdes för länge sedan. Det hade sina glans-
dagar när hjältarnas mor- och farföräldrar var små, men när hjältarnas föräldrar var 
barn gick det allt sämre för tivolit och de tvingades stänga det. Idag är det en rostig 
ruin med byggnader i gammalt mörket trä, där stora bitar är igenvuxet med ogräs. 
Synen är kuslig, speciellt de olika skyltarna med bilder på skrattande clowner och 
nedgångna åkattraktioner som står tomma. Tivolit har ett stort järnstängsel som 
täcker utsidan, men hjältarna kan ta sig förbi det genom ett tärningskast mot Styrka 
för att få upp gamla grindar, Smidighet för att klättra över stängslet eller Upptäcka 
för att hitta hål i stängslet som de kan krypa igenom.
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När de kommer in på tivolit kan hjältarna här och var se skuggor och figurer som 
verkar gå mot spökhuset. De är genomskinliga och klädda i gamla kläder, som om 
de jobbade på tivolit för länge sedan. Hjältarna kommer aldrig hinna ikapp dem eller 
se dem på nära håll, utan de kan bara se en skymt av dem.

När hjältarna börjar gå mot spökhuset kommer Mystikern att stoppa dem. Hon hop-
par ner framför hjältarna från berg- och dalbanan och håller upp en hand och säger 
att de inte får fortsätta, för att det finns farliga spöken och varelser från andra dimen-
sioner här, som bara hon kan stoppa med sina krafter. Hon skapar sedan ett grönt 
ljus med sina händer och viftar med det i luften för att visa sina krafter för hjältarna. 
Hon ber hjältarna därefter att gå därifrån så snart som möjligt, innan hon hoppar 
upp igen och springer i riktning mot spökhuset. Ett tärningskast mot Magkänsla 
säger att hon verkar dölja något och Charm kan övertyga Mystikern att ta hjältarna 
med sig, då hon leder dem till spökhuset.

Spökhuset
Spökhuset är ett stort hus i mörkt trä, med flera våningar och ser mycket spöklikt 
och övergivet ut. Om hjältarna stannar upp kan de höra en del ljud inifrån huset 
innan de går in för en dörr som knarrar väldigt högt.

När de kommer in i huset verkar allt först lugnt och stillsamt, men när hjältarna har 
gått ett tag kommer snart flera spöken att dyka upp och skrämma dem! Spökena kan 
anta väldigt skräckinjagande skepnader och jagar hjältarna i vad som känns som en 
labyrint. Om Mystikern ledde hjältarna hit kommer hon säga att hon ska försöka att 
stoppa spökena och springer snart iväg från hjältarna och hjältarna behöver möta 
spökena ensamma. Tärningskast mot Viljestyrka gör att hjältarna håller sig lugna 
och tärningskast mot Kreativitet gör att de märker att spökena aldrig kan vidröra 
dem och att de bara kan gå förbi spökena.

När hjältarna tagit sig förbi spökena kommer de in i ett rum i mitten av spökhu-
set, med skylten Kontrollrum. När de öppnar dörren ser de en dator kopplad med 
massor av sladdar som leder till olika delar av parken. Om hjältarna tittar närmare 
på datorn ser de att sladdarna går till massvis med projektorer och att det är ett 
program igång som egentligen bara är projektioner av spökena som visas runt om i 
parken! Med ett tärningskast mot Kunskap kan hjältarna programmera om och styra 
de olika projektionerna. De ser också flera papper på att en kvinna med namn Jac-
queline Napier (som det också finns en bild på) har försökt att köpa tillbaka tivolit, 
men att det varit för dyr och att hon inte fått lån.
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När hjältarna har upptäckt vad som egentligen ligger bakom spökena och vem Jac-
queline Napier är så kommer Mystikern att komma in i rummet. Hon rycker genast 
åt sig papprena och flyr ut på tivolit.

Berg- och dalbanan
Mystikern springer direkt mot den gamla berg- och dalbanan, som hon slår igång 
och springer upp på spåren för att fly. Hjältarna måste nu lyckas få tag på henne och 
dokumenten hon har med sig, men samtidigt måste de akta sig för rullande berg- 
och dalbanevagnar som flyger fram mot dem i hög fart, med hjälp av tärningskast 
mot Smidighet för att klättra över dem, eller mot Upptäcka för att se dem i tid. Sam-
tidigt kommer Mystikern att skicka ut olika projektioner av blixtar och spöken för 
att skrämma hjältarna, som kan undvika dem med tärningskast mot Viljestyrka för 
att hålla sig lugna eller Upptäcka för att se var de kommer från. De kan också ta hjälp 
av sina superkrafter. Om någon av hjältarna lyckades programmera om projektio-
nerna på datorn kan dessa också hjälpa dem mot Mystikern här, då hjältarna slipper 
tärningskasten mot henne.

När hjältarna når Mystikern på toppen av berg- och dalbanan kommer hon att ge 
upp, då hon är besegrad. Hon har inga riktiga superkrafter och vet att hon inte är en 
match mot hjältarna. Hon rycker då av sig sin mask och hjältarna ser att det är Jacqu-
eline Napier, som förklarar att hon skapade alla spökmaskiner för att folk skulle tro 
att parken var hemsökt och att hon med alla belöningar hon fick skulle kunna köpa 
tillbaka den, för att återuppbygga och öppna den igen, som hennes morfar Jack ville.

Vad händer med Jacqueline? 
Jacqueline kommer frivilligt att ge upp, då hon inser att hennes plan har misslyckats 
och går med på att berätta att hon är Mystikern, samtidigt som ber om ursäkt för 
alla som hon har skrämt och lurat. Då hon har misslyckats går hon självmant med 
till polisen, i hopp om att få ett lindrigare straff. När hjältarna lämnar parken med 
Jacqueline går det att ana tårar i hennes ögon, då hon är ledsen över att parken nu 
återigen kommer att stå övergiven.

Avslutning
Hjältarna har nu avslöjat att Mystikern bara var ett påhitt och kan därför själva hyllas 
som hjältar, som stoppade spökena och skräcken på tivolit. Jacqueline tvingas lämna 
tillbaka sin belöning, samtidigt som hjältarna i sin tur kommer att bli belönade för 
sin insats, kanske till och med på TV?
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Personer

Jacqueline Napier (Mystikern)
En kvinna i 20-års ålder och dotterdotter till gamle Jack, som en gång i tiden byggde 
tivolit.

Jacqueline har länge försökt att köpa tillbaka det för att återuppbygga det (säger hon 
i alla fall), men har aldrig lyckats. Hon kom på sin plan att skapa de falska spökena 
då hon jobbade med specialeffekter och byggde då de olika projektorerna för att ska-
pa spökena, samtidigt som hon kom på sin hemliga hjälteidentitet som Mystikern, 
för att då kunna få belöningar som en hjälte och då kunna köpa tillbaka parken.
Ingen hon räddar är någonsin i fara, utan allt kommer från effekterna hon själv ska-
par och är bara en enda stor illusion.

Bra på Teater, Skapande och Idrott.

Spökena
Spökena som syns i tivolits olika illusioner är klädda i gamla kläder och ser ut som 
personal som jobbat här en gång i tiden.

Men om någon kommer för nära kommer de att anta en hemsk och monsterlik skep-
nad, med helt svarta ögon och hemska leenden med stora tänder och händer som 
kan bli som klor samtidigt som alla skrattar i hemska förvrängda skratt. De kommer 
att jaga personerna som blir skrämda, men alltid ligga några steg bakom och stannar 
om personen gör det, eftersom spökena bara är projektioner. Om någon vidrör ett 
spöke kommer de märka att de är helt genomskinliga, men spökena gör därför allt 
för att ingen ska komma nära nog.
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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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