
 

Draktjuvarna 
Äventyrslajv efter stängning på biblioteket 

Att stjäla ett drakägg var en fantastisk plan! Och inte bara en fantastisk plan utan ett 
fantastiskt genomförande. Ni lyckades! Men det var tur att ingen hann få reda på det. 
För nu är draken arg. Väldigt arg. Hon härjar och håller på att bränna ner hela världen. 
Det finns bara en sak att göra. Lämna tillbaka ägget. 
Var med i ett spännande lajv på biblioteket efter stängning och försök klara dig igenom 
hela biblioteket och lämna tillbaka drakens ägg helskinnad! 
 
Hur skulle du kunna veta att 
Draken skulle bli så arg för att 
ni stal hennes ena ägg? Eller, 
det är klart ni fattade att hon 
inte skulle bli glad men inte att 
det skulle bli så här illa. Du 
tittar på de andra och nickar. 
Det är dags att ge sig in i 
biblioteket igen. Ni har ägget 
med er och smyger tyst till 
öppningen.  
Att ta sig igenom hela 
biblioteket var svårt förra 
gången och som det magiska 
bibliotek det är kommer det nog 
vara ännu svårare denna 
gången. Du låter alla gå in och 
stänger dörren bakom dig. 
Plötsligt hör du något! Ni är 
inte ensamma! 
 

“När kan jag få lajva nästa gång?” - Theo 9 år 
 
 

Paketets tema och innehåll 
Draktjuvarna är ett lajv som utspelar sig inne på biblioteket efter stängningstid.   

Tidsåtgång 
Tre timmar för deltagarna. En timma 
“förprepp” för vår och er personal och 
ca en halvtimme efteråt. 
 
Målgrupp 
Barn i åldern 9-12 år. 
 
Antal deltagare 
3 - 36 per speltillfälle. 

Lokalbehov 
Inne på biblioteket. Det gör inget om det 
är andra besökare där när vi förbereder 
och under första timmen för deltagarna. 
Resten behöver ske när biblioteket är 
tomt. Vi behöver tillgång till 3 olika rum 
där 2 av dem måste ha mer än en ingång 
eller vara lite större så man smyga ut 
obemärkt bakom en grupp som redan är 
inne. Ett av rummen skall helst ligga 
avskilt med någon form av korridor på 
vägen dit. 



 

Vuxna medverkande 
Vi behöver 3-4 vuxna som kan vara med 
och spela roller. Detta kan vara både 
folk från biblioteket eller från 
exempelvis kulturskola eller 
fritidspersonal. Dessa behöver vara på 
plats en timma innan de  

 
börjar för att få en genomgång. 
Information kommer även skickas i 
förväg. 
 
 
 

 
Kontakt 
För frågor eller prisförfrågningar kontakta oss på info@lajvbyran.se. 
Det finns även mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.lajvbyran.se. 
 
 
 
 


