
Du er penere i fantasien min
En laiv skrevet av Kalle Grey

Beskrivelse av laiven
Vi følger et par tenåringer i et avstandsforhold fra første telefonsamtale til siste brudd. Laiven
spilles gjennom noen korte telefonsamtaler mellom de to. Spilletid: 1,5-2t.

Hvordan spille laiven
Lengden på telefonsamtalene er helt opp til spillerne, men prøv å få dem til å vare minst ett
minutt hver. La det gjerne være pinlig stillhet, men ikke la samtalene vare lenge bare for
lengdens del. Disse telefonsamtalene er ikke de eneste samtalene rollene har, de snakker også
mye i tekst innimellom dette, så det går noe tid mellom hver samtale. Det er opp til spillerne hvor
mye tid som har gått mellom de ulike samtalene. Etter hver samtale, les premisset for neste
samtale og bli enig om hvor lang tid som har gått.

Forarbeid

Les gjennom manuset sammen så dere får litt oversikt.

Bli enig om disse tingene:
- Hvem spiller hvilken rolle?
- Hva heter rollen din?
- Hvilket pronomen bruker rollen din?
- Hvor langt fra hverandre bor de?
- Hvor møttes de?
- Hvor gamle er dere? Dere trenger ikke etablere det nøyaktig, men ca aldersspenn.
- Hvor lenge har de snakket sammen på tekst før første telefonsamtale?
- Hvor lenge varer dette forholdet totalt? En uke? Tre måneder? To år?
- Hva kaller dere hverandre? Lag et klissete kallenavn på hverandre. Dersom dere føler at

det passer å endre dette underveis i laiven, gjør det.
- Hvordan avslutte scener. For eksempel kan dere faktisk legge på, gå ut av chatrommet,

eller ende samtalen på en annen måte. Det går også an å ha all samtale i rolle med
stemme og all samtale utenfor rolle på tekst. Dette er bare eksempler, finn noe som
fungerer for dere. Dersom dere oppdager underveis at det ikke fungerer, kan dere bytte
teknikk.



Roller
Rolle A
Utadvendt, sosial, har mange venner
Rolle B
Innadvendt, isolert, kunstnerisk.

Dikt
Denne mekanikken brukes i samtale 10.
Spilleren til rolle B improviserer et dikt i samtale 10. Spilleren kan bruke dette diktet hvis hen
heller ønsker det.

I look at your
Ripe Peach
And I feel a
Lust
For your hands on my
Strawberries

Video
Videoen brukes i samtale 2. Se videoen mellom samtale 1 og samtale 2.
Spilleren til rolle A står fritt til å finne sin egen video dersom hen ønsker det, men videoen bør
være kort, under ett minutt.

https://www.youtube.com/watch?v=xM48_GebL1o

Etterarbeid
Takk hverandre for å ha deltatt på laiven. Dersom dere ønsker det, kan dere snakke gjennom
laiven sammen, men dersom dere føler for å avslutte uten en prat er det også helt ok.

https://www.youtube.com/watch?v=xM48_GebL1o


Manus
1. Første telefonsamtale, har bare vært tekst så langt. Dette er første gang de hører

hverandres stemme.
2. A har funnet en video “denne fikk meg til å tenke på deg”. De ser videoen sammen.
3. A har vært på con og hadde det kjempegøy. Hva slags con er opp til spilleren til rolle A.

B har ikke gjort en dritt i det siste og er sjalu
4. B synes A ringer for sjelden, og hen savner stemmen til A. A er veldig opptatt med skole

og har ikke hatt tid til å ringe.
5. B har vunnet en premie for beste dikt. A føler på mindreverdighetskompleks, og prøver å

få premien til å virke mindre kul enn den er.
6. A har fått en ny medelev i klassen, og snakker bare om denne medeleven. B tror A er

utro, men tør ikke konfrontere A.
7. B slår opp med A fordi hen mener at A er utro, men gir en helt annen begrunnelse.
8. A ringer B for å få B tilbake. B konfronterer A om utroskap.
9. De har nå blitt sammen igjen. A innleder en samtale om sex.
10. B har skrevet erotisk dikt om A. A synes det er veldig smigrende og vil gjerne at B skal

lese det høyt.
11. B foreslår å møtes for første gang.
12. Første samtale etter møtet. B skylder på A for at ikke alt var perfekt.
13. B sier litt nølende “jeg elsker deg” til A
14. A slår opp med B fordi B sa jeg elsker deg
15. A ringer B for for å få B tilbake. A sier “jeg elsker deg også”. B trenger tid til å tenke på

det.
16. B ringer A for å få A tilbake. Rollene bestemmer utfallet av dette.


