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Titel/intro: Dem vi mødes som 

”Dem vi mødes som” er et middagsscenarie inspireret af World of Darkness, der handler om 
en gruppe barndomsvenner, der har mødtes over årene og holdt gamle kontakter ved lige. 
Efter de er blevet til vampyrer, er de fortsat med at mødes, og i aften mødes de igen for at 
diskutere ulivets gang. Under scenariet skal man forholde sig til ny information, idet ens 
karakter kommer i tanke om glemte minder. Et scenarie om identitet, selvindsigt og drama, i 
én lækker pakke. 
 
Til scenariet spiller du en af de 6 venner, som er inviteret til middag hos den 7. ven, John. 
Men hvad sker der, når John ikke er til at finde? 
 
Vores vision er et lille, intenst scenarie, hvor der er spil på følelser og drama. Et rollespil, 
hvor man kan udfolde en præskreven karakter, der har masser af albuerum. Et deep dive 
ned i menneskets psyke og dets mørke, der kan være med til at udfordre én selv med 
anderledes rollespil, i et trygt og intimt rum.  
 
Du kan forvente: Præskrevne karakterer, hvor flere oplysninger om karakteren først vil dukke 
op under spil. En 3-retters middag inkl. drikkelse. Workshops, hvor du lærer dine medspillere 
at kende, og hvor der er fokus på tryg deltagelse i scenariet. Arrangører, der er entusiastiske 
og gerne vil tale/skrive med dig om spillet og din rolle.  
 
Du skal være indstillet på: At spille på flere niveauer af karakteren; karakterens “maske” 
slipper undervejs, og karakterens følelser skubbes til overfladen, hvilket kan undergrave 
karakterens egne mål. 
 

Praktisk information  

Karakterer fordeles gennem casting efter tilmelding. Det betyder, at når du tilmelder dig, får 
du ikke automatisk en rolle, men der vil være en periode, hvor arrangørerne ser på alle 
tilmeldingerne og fordeler roller baseret på indholdet af dem (det er en googleformular, du 
skal udfylde). Efter denne periode får du en mail, hvor du får at vide, om du har fået en plads 
til scenariet og i så tilfælde, hvilken rolle du har fået. Herefter skal du betale for at bekræfte 
din plads. Efter dette får du tilsendt den fulde karakter. 
 
Lokation: Lønvejen 12, st th., 8000 Aarhus C 
Tidspunkt: Lørdag d. 27. juni kl. 14 til 23:30-24:00 
Forplejning: 3-retters menu inkl. 3 glas vin (eller alkoholfrit alternativ). Ved særlige 
præferencer/diæter, kontakt arrangørholdet. Vi vil gøre vores bedste for at akkommodere, 
men vi kan ikke love, at vi kan akkommodere for alle. 
Aldersgrænse: 18+ 
Antal pladser: 6. 
Pris: 120 kr. (100 kr. for medlemmer af Elysion). Betales efter casting. 
Tidsplan for tilmelding: 
- Tilmelding åbner d. 11. maj. 
- Tilmelding lukker d. 18. maj klokken 23:00 
- Du får svar på casting d. 4. juni (hvis der er mere end 6 tilmeldte, er det desværre ikke alle, 
der kan være med :( ) 
- Betalingsfrist d. 12. juni 
- Karakterer udsendes d. 14. Juni 
- Scenariet: 27. juni 
 



Om vampyrer 
Vampyrer er i denne verden skyggemestre, der trækker i menneskers tråde fra det skjulte. 
De er gamle og har også deres egen skjulte verden, hvor de prøver at vinde magten over 
hinanden. Dette er Maskeraden, og den foregår typisk ved, at gamle vampyrer i de 
forskellige vampyrslægter, også kaldet klaner, påvirker de unge vampyrer. Til dette scenarie 
spiller I helt unge vampyrer, der er gamle nok til at være blevet involveret i de ældres spil, 
men unge nok til stadig at huske og holde deres menneskelige liv ved lige. 
Vampyrer er i denne verden mennesker, som er blevet dræbt af en vampyr, og er blevet 

forvandlet gennem et grumt blodsritual, der nu har gjort dem til parasitter, der lever af andre 

menneskers blod, og er dømt til at undgå solens lys. Unge vampyrer kan sagtens spise 

menneskelig mad, og mange gør det for at huske, hvem de var, men de får ingen næring af 

det og må ty til at drikke blod senere. 

Inb4 vampire loremasters: Ja, vi er klar over, at dette ikke stemmer 100% overens med 
World of Darkness. Scenariet er inspireret af den generelle stemning og de temaer, WoD 
behandler. Der er derfor ikke som sådan noget konkret lore (fx: navne og begivenheder fra 
verden), som er relevant at tage med til scenariet. Du får mere information om, hvad det at 
være vampyr betyder for din karakter, i den fulde karakter. 
Selve scenariet er sat i Danmark. 
 

Om karakterer 

Karaktererne, som du læser her, er oplæg til en længere, mere dybdegående karakter, som 
du får tilsendt efter casting. Karaktererne er skrevet kønsneutrale og kan spilles af og som 
alle køn; dette vælger du som spiller ved casting, og den fulde karakter vil reflektere dit valg. 
 
Alle karakterer har en offentlig persona, en slags skal. Under spillet vil skallen krakelere og 
afsløre et mørkt indre - alle karaktererne har et mørkt indre; noget de kæmper med. 
 
Den fulde karakter vil bestå af: 

• Vampyrverdens forventninger til din karakter 
• Din karakters syn på sig selv og dens drømme/håb/ønsker 
• En mørkere, dybere side af karakteren 
• Relationer til andre karakterer (inkl. John) 

 

  



Karakteroplæg  

Alle karakterer har også noget, som er deres ekspertise. Det betyder ikke, at du skal vide en 
masse om emnet i virkeligheden, men det betyder, at din karakter blandt de andre karakterer 
er en slags autoritet på emnet. Hvis du siger noget om det i spillet, så er det som 
udgangspunkt rigtigt. Det kan selvfølgelig bøjes, hvis det skaber federe spil, men som 
udgangspunkt, ved karakteren altid mere en de andre indenfor det givne felt. Vær afslappet 
omkring det, og husk på, at alle er der for fedt spil. Så undlad at lukke en diskussion med din 
offgame viden eller ved at trække “ekspertise” kortet. Vi spiller hinanden op i stedet. 

Rikard/Regina True 

Rikard/Regina kommer fra en gammel dansk familie og er vokset op med en guldske i 
munden. I folkeskolen var de klassens præfekt og formand for elevrådet. I dag er de 
børsmægler, og ses altid med en telefon ved øret eller i hånden. Snakken går som regel 
også derpå - om hvilke firmaer, der skal investeres i, eller hvad det nyeste nye er.  

Ekspertise: Business og økonomi 

Karma Romero 

Karma - at give til universet, så giver universet giver til dig. Karmas opvækst var fyldt med 
kæft trit og retning, men som voksen har de endelig brudt med strukturen og er nu fri som en 
fugl. Befriet af sine lænker, mødte Karma guruer, der tog dem med på sjælerejser til 
Himalaya. Karmas horisont er nu udvidet, og verden synger godmorgen til dem, så de 
sprede zen og kærlighed tilbage til den. Kærlighed som ikke skal begrænses til en person. 

Ekspertise: Det spirituelle 

Vogel Kierkegaard 

Vogels opvækst kan kun beskrives som ’normal’. Eller kan den? Altså hvad er normal? 
Vogels forældre passede ikke specielt meget på dem, men det var heller ikke sådan, at de 
ligefrem efterlod dem... Så blank? Vogel har altid haft svært ved at finde fæste i livet og er 
gået fra studie til studie, arbejde til arbejde, og i dag er jobbet vikar på en folkeskole, hvor de 
underviser i religion. Eller var det filosofi? Dansk? I hvert fald noget med ord, hvor man kan 
undres og stille spørgsmål. 

Ekspertise: Filosofi 

Geo/Gertrud “G.” Wolfgang 

G. er vokset op i en rigtig friluftsfamilie, en familie med masser af sammenhold, der ved, 
hvordan man overlever i det vilde. Det vil sige, indtil Gs ene forældre fik konstateret kræft, og 
der var ikke noget at gøre. Alle ved, at G havde det hårdt og var ude af vennegruppen i en 
periode, men i dag er de afklaret med det. Livet sker, det er ikke altid til at kontrollere; man 
kan kun gøre det bedste, man kan. I dag er G couchsurfer - de lever fra sofa til sofa, fra 
arbejde til arbejde; tit og ofte på lokalcentre, hjælpesteder og lignende. De finder sig tit i en 
position, hvor deres sindsro og livserfaringer kan hjælpe andre. 

Ekspertise: Livsforståelse, alt hvad de siger er relaterbart på et eller andet plan 

 



 

Niels/Pernille “Niller” Murnau 

Niller er vokset op i en meget striks familie med klare retningslinjer - linjer, der aldrig rigtigt 
har passet til, hvem Niller er, og med forventninger, som Niller aldrig har kunnet leve op til. 
Niller har i stedet søgt ind i en anden verden - computerverden, hvor Niller har fundet et 
fællesskab, som Niller ikke rigtigt tør fortælle andre om. I vennegruppen er Niller set som 
den introverte nørd.  

Ekspertise: Internetkultur og computerteknik 

Thorsteen/Therese Engell 

Alt i livet er noget, der kan decifreres, analyseres og justeres. Succes er bygget på vilje og 
gåpåmod. Engell har altid haft en klar ide om, hvad og hvor de vil hen, og det var psykologi. 
Altid den første til at bortforklare en spøgelseshistorie eller trække på skuldrene over 
filosoffer; verden er blot bygget af kemiske balancer og menneskelige interaktioner, og når 
man forstår det, kan man bedre begå sig i den. Det er derfor, de kan rejse rundt, ikke bundet 
af noget fysisk værested, men i stedet bruge tid på at holde foredrag og undervise andre i 
psykologiens vidunder og derved dele ud af det, der reelt betyder noget. Nemlig at finde sig 
selv. 

Ekspertise: Psykologi og akademia 

John Jensen - Ikke spilbar 

John har altid været der for alle, selvom han til tider aflyser ting og kan virke ret flyvsk. Han 
svigter dog aldrig sine venner, selvom han ikke altid møder op, men så sørger han for, at de 
har noget at spise og hygge sig med. Efter at blive vampyr er hans mangel på 
tilstedeværelse bare blevet værre, men så har han jo sine tjenere til at tage sig af sine 
venner i stedet. 
 

  



Aktstrukturen 
Scenariet er delt op i akter. Hvert akt har nogle temaer og ord knyttet til sig, som siger noget 
om, hvad det er meningen, man skal spille på. Akterne skal også ses som eskalering af 
både indre og ydre konflikter, hvor det første akt er høfligt og overfladisk og det 3. akt er 
højdepunktet. Der er ikke pause mellem akterne, men hvert måltid udgør en blød overgang 
til næste akt. Under måltider dæmpes konflikter til at simre under overfladen med høflige, 
slet skjult spydige bemærkninger og skumle blikke, men aldrig mere. 
 

Akt 1: Maskeraden 

Ankomst - forret - hovedret 
Forventninger, facader; hvem tror andre, du er? 
Under denne akt har karakterene stadig deres facader (masker) oppe. De agerer, som det 
forventes af dem, og prøver diskret at udøve deres dybereliggende agendaer. Her kunne 
man forestille sig, at der er meget småsnak, høfligheder, vittigheder, succesfortællinger og 
lignende. 

Akt 2: Under Masken 

Hovedret - Dessert 
Facaden krakelerer, drømme/ønsker, mod og tvivl; hvem vil du gerne være? 
Under denne akt begynder karakterernes masker at slippe; de begynder at bryde gennem 
andres forventninger til sig, men er stadig styret af egne forventninger til sig selv. Deres 
dybere agendaer bliver mere tydelige, men karakteren kan stadig holde sig selv for stangen. 
Her kunne være dybere samtaler, forkastelse af omverdens forventninger, hemmeligheder 
begynder at komme frem i lyset og lignende. 

Akt 3: Maskefald 

Dessert - Aftenkaffe 
Impulser, instinkter, den grimme sandhed; hvem er du faktisk? 
Under denne akt falder karakterernes masker, og de viser sig for, hvem de i sandhed er. De 
sidste hemmeligheder kommer frem; karakterer handler åbenlyst på deres dybeste impulser 
og agendaer, måske bliver agendaerne endda forskruet. Omverden betyder ikke længere 
noget, og mørket viser sig klart. 

Akt 4: Maskeraden 

Aftenkaffe - Slut 
Åbenbaringer, refleksion, udtoning. Hvad gemmer sig under det, der gemmer sig under 
masken? 
Denne akt er det korteste.  
 

 

 

  



Workshops 
Før scenariet vil der være en række workshops, som alle spillere skal deltage i. 

Tryghed/sikkerhed 

Intimt spil workhop  

“Ja, og..” workshop 

Vennekulturen 

Hvad betyder det at være venner, og at have været det i så lang tid? I denne workshop vil i 

være med til at uddybe de præskrevne relationer. OBS: Vi frabeder jer at dele jeres karakter 

og lave relationer med hindanen når i har fået karakteren da dette kan ødelægge historiens 

dynamik. Herunder vil i blive introduceret til nogle ”lege” karaktererne leger med hindanen. 

 

Tryghedspolitik 

Det er mega vigtigt, at man er tryg til et scenarie, især til et lille scenarie som dette. 
Der er nogle helt grundlæggende ting, som vi forventer, at alle som udgangspunkt er 
komfortable med. 
 
Det er følgende: Berøre og blive berørt på ens arme, udtrykke sin karakters følelser, være 
vidne til følelsesudbrud, tale om/være vidne til tale om: sex, intimitet, tab, hjertesorger, død, 
vold, skam, dominans, ydmygelse. 
 
Det er altid muligt at fravælge spil om det undervejs (ved brug af vores opt-out mekanikker), 
men alle disse emner er skrevet ind i scenariet, og det er derfor umuligt helt at undgå det. 
 
Den vigtigste regel for, at vi alle kan være trygge til scenariet, er at forstå og være enig i, at 
vi hver især er ansvarlig for at sige fra, hvis vi er ukomfortable, og endnu vigtigere, at vi alle 
respekterer, når nogen siger fra. 
 
Udover dette er vores retningslinje, at man eskalerer langsomt. Udover at langsom 
eskalering giver den anden mulighed for at sige fra (med mekanikker), hvis de ikke har lyst til 
fx at blive voldsomt råbt af, så kan det også være med til at skabe mere spænding i spillet.  
 
Vi holder workshop inden scenariet, hvor alle har mulighed for at snakke med alle om, hvad 
de er komfortable med udover ovenstående, og hvor vi præsenterer og øver opt-out 
mekanikkerne. 
 


