
Mysteriet om den Blå Salamander

Af Tore Vange

Alle børn på vejen ved det. Ingen tør sige det højt.

Hun er farlig, den gamle dame for enden af vejen.

Der sker mystiske ting dernede. Bolde ryger over hegnet, men forsvinder hvis man tør

forsøge at hente dem.

Der gror mærkelige planter i haven.

Der er mærkelige lyde fra huset.

Og Anne.

Anne væddede med at hun turde gå derhen om natten.

Ingen har set hende siden.

De voksne siger at hendes familie bare flyttede, men I ved bedre.

Nu er det op til jer at finde frem til sandheden.

I nat, når alle sover.

Stikord: investigation, rædsel, sammenhold.

“Mysteriet om Den Blå Salamander” handler om en gruppe venner, som vil redde deres

veninde, Anne, fra en ond heks som har fået alle, pånær vennerne, til at glemme hende.

Vennerne ved, det er dt som er sket, fordi de overtalte hende til at rasle til fastelavn ved den

gamle dames hus. Ingen har se hende siden, og de voksne tror ikke på børn, men mener

Anne bare er en fantasi-ven de har opfundet sammen.

Vores eventyr starter en aften i påsken, da alle de voksne på vejen holder den traditionelle

påskefrokost. De er bare glade for at alle børnene leger sammen, for de passer jo på

hinanden.

De skulle bare vide….



Regler:

Slå 2d6, læg tallene sammen og tilføj eventuel bonus, +1 eller +2

Et slag på 5 eller derunder er katastrofalt. 6-8 lykkes det, men med komplikationer, og over

det lykkes det perfekt.

Roller:

Uddel karakterark, 1 pr spiller.

Spillerne skriver deres egen navn, navnet på rollen, vælg hvad de er rigtig gode til (+2), og

hvad de er nogenlunde til (+1). Der må vælges 1 2’er og 2 1’ere.

Stil derefter spørgsmål om Anne, gå bordet rundt, 1 spørgsmål pr spiller. Så får i et bedre

billede af Anne.

1. Hvad var det sjoveste du har lavet med Anne?

2. Hvad var Anne allerbedst til?

3. Hvad reddede Anne dig fra i skolen?

4. Hvorfor var det for det meste Anne der bestemte hvad I skulle lave?

5. Hvorfor blev du sur på Anne?

6. Hvorfor har du Annes cykel?

1



Scenariet

Selve scenariet består af fire dele som spillerne skal igennem.

Haven, kælderen, stueetagen og loftet. Teksten er struktureret med en beskrivelse af stedet,

stemningsskabende stikord og forhindringer som kræver terningeslag.

Haven

Scenariet starter udenfor huset. Den enste indgang forfra er hoveddøren, men der er en

kælderindgang fra haven.

Haven er omkranset af en høj, uklippet tjørnehæk med meget lange, spidse torne. Men der

er et lille hul man kan snige sig igennem.

Haven er fuld af store buske, højt, vissent græs, og gamle, krogede træer. Jorden og

græsset er vådt, og der er vandpytter med glat mudder som gør det svært at bevæge sig

hurtigt. Der ligger masser af gamle, flade bolde som med tiden er kommet over hækken,

men ingen har turdet hente dem.

Forhindringer: Hækken. Slå snige for at komme igennem. 2-5 sidder fast. 6-8 skrammer og

hul i tøjet. Sidder man fast kan man få hjælp med stærk.

Haven er svær at løbe igennem, men det er nok en god idé at være hurtig så man ikke bliver

opdaget. Slå løbe. 2-5 kommer til at sparke til en bold som rammer en rude. Heksen kigger

ud, og råber “Forbandede møgunger!!! Jeg pudser katten på jer!!!” 6-8 glider i en mudderpøl

og bliver mudret godt til, eller river sig på en busk.

Fejler man slaget kan man undgå at blive set ved enten at kaste sig ind i en hæk (og få

ødelagt sit tøj), eller få hjælp med snige for at finde et godt gemmested.

Kælderdøren er en skrålem med en trappe ned. Der er en kodelås på.

Slå viden for at gætte koden udfra snavset på tallene. 2-5 tallene sætter sig fast. 6-8 låsen

åbnes, men rusten river hul på fingeren.

Hvis tallene sætter sig fast kan døren tvinges op med styrke.
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Kælderen

Kælderen er mørk og fugtig og varm. Der hænger mærkelige, stærkt duftende planter fra det

lave loft,der drypper vand fra utætte rør, gror mærkelige, lysende svampe i hjørnerne.

Fra et tilstødende lokale lyder der med jævne mellemrum et dybt åndedræt, fulgt af dybe,

lave brøl som fra et stort dyr. Der strømmer orange lys og hed luft ud fra rummet (der er et

gammelt oliefyr).

Langs væggene står der vakkelvorne hylder med sylteglas med mærkelige ting.

Der går en vakkelvorn trappe med et manglende trin op til stueetagen. Der ligger en stor,

olm, hankat og spærrer vejen.

Forhindringer:

Snige for at komme forbi hylderne uden at noget ramler ned og alarmere heksen.

Viden for at identificere katteurt til at lokke katten væk fra trappen med.

Styrke hvis nogen fejler et snige og falder gennem det rådne trin på trappen.
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Stueetagen

I stueetagen står heksen og rører i en stor, boblende gryde ved et gammelt brændekomfur.
Der ligger flere katte på de slidte møbler.
Der brænder en sagte, knitrende ild i pejsen i stuen, hvor små dyr bliver stegt på spid, og et
stort bornholmerur tikker højlydt i hjørnet.

Den store forhindring er at få flyttet heksen, for man skal igennem køkkenet og derfor forbi
heksen.

Der er flere måder at flytte hende på (bare forslag, til hvis ungerne ikke finder på noget
bedre).
Vælte bornholmeruret (styrke)
Få kattene til at larme med katteurt (viden)
Hælde vand på pejsen så der står damp ud over det hele.

Næste trin er trappen de kan snige sig op ad. Hvis de fejler slaget må de løbe som vinden
eller blive fanget af heksen.
Men bare rolig, selvom hun fanger et par stykker og forvandler dem til katte, kan de andre
redde dem med tryllebogen på loftet.
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Loftet
På loftet er der ingen nisser, men der er støv, mus, kasser med gammelt tøj, gamle møbler,
mannequinner og gammelt legetøj.
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