
For 3-5 spillere med en håndfuld d6'ere

”Karen is a pejorative slang term for an 
obnoxious, angry, entitled, and often racist 
middle-aged white woman who uses her 
privilege to get her way or police other 
people’s behaviors.”

I er en gruppe Karens, som om formiddagen 
på Black Friday er taget til THE MALL OF 
AMERICA i Bloomington, Minnesota for at 
købe julegaver til utaknemmelige venner og 
familie.

I er højlydte og ubehagelige, I har mere ret til
at være her end nogen andre og I kan i 
virkeligheden slet ikke lide hinanden.

Jeres navne er:
– Karen -    Karinne
– Caryn -    eller
– Charon -    Tammy Lynn

I starter med 2 stats:
3 point i ”Karen” og 3 point i ”Normalt 
menneske”

Hvis I vil gøre noget eklatant Karen-agtigt, 
skal I slå 1d6 mod jeres ”Karen” stat og 
matche eller slå under jeres stat.

Lykkes det, så lykkes det og alt er godt!

Lykkes det ikke, så sker der noget uforudset 
og som regel skidt for spilleren. 

Vil I rent faktisk gøre noget normalt og 
anstændigt, skal I slå 1d6 mod jeres 
”Normalt menneske” stat og matche eller slå 
under jeres stat.

Samme regler: Lykkes det, er alt godt. 
Lykkes det ikke, går noget galt.

Bliver I for frustrerede eller for flinke, kan GM
rykke 1 point fra en stat til den anden.

Hvis GM er flink og bliver glædeligt 
overrasket, kan der også gives 1 ekstra point
i ny og næ, så spillerens stats forbedres.

GM kan også være flink nok til at give fordel 
(advantage) eller ond nok til at give bagdel 
(disadvantage), så der rulles 2d6 og vælges 
det laveste eller højeste tal.

Går en stat i 0 eller 6, går spilleren enten 
fuldstændig i Karen-koma (og skal formentlig
hentes af politiet) eller de bliver rent faktisk et
anstændigt menneske, bliver trætte af de 
andres opførsel og tager hjem med 
julegaverne under armen.

Start scenariet med at hver spiller skriver 
en hemmelig målsætning for scenariet 
ned på et stykke papir. Dette kan afsløres 
på et passende dramatisk tidspunkt.

Derefter slår I for hvilke personer, der skal 
købes gaver til først:

1: Far/mor 4: Søn/datter
2: Svigermor 5: Bedstemor
3: Tante/onkel 6: Svigerdatter/søn

Som ønsker sig:

1: Ligegyldigt værktøj 4: Alt for dyrt tøj
2: Noget … elektronisk? 5: Legetøj
3: Køkkenting 6: Frit valg

Løb rundt i centret, besøg forskellige 
butikker, råb af diverse servicepersonale og 
hav det sjovt i juletravlheden.

Scenariet er forbi, når I har nået en 
passende forløsning eller er løbet tør for tid.



Skulle improvisationen fejle, kan man få brug
for ekstra assistance undervejs, så her er 
flere lister over ting, man kan slå for.

Butikker, der evt. kan besøges – slå 2d6 :
2: House of Knives
3: Bed, Bath and Beyond
4: Almost Famous Body Piercing
5: Jamba Juice – sælger juice og kaffe
6: Auntie Annie's Bakery
7: Got Kilt? - alt i skotsktern
8: Prince Music Instruments
9: Jewels Jewels Jewels
10: Sox Appeal – sælger sokker
11: The LEGO Store
12: Victoria's Secret

Typer af ekspedienter – slå 1d6:
1: Sur teenager, hverken kan eller vil hjælpe 
og råber gerne.
2: Sød teenager, vil virkelig gerne hjælpe, 
men ved absolut ingenting.
3: Midlaldrende mand, tror selv han er 
charmerende og ved alt.
4: Venlig ældre dame, kan få alle 
fornærmelser til at lyde som det sødeste i 
verden.
5: Venlig ældre herre, kan ikke høre 
halvdelen af hvad I siger.
6: Overvenlig yngre dame, vil MEGET 
GERNE sælge jer de absolut dyreste ting.

Valgfri hus-regel:
Er spillerne havnet i en desperat situation og 
har derfor desperat brug for et re-roll, kan de 
købe sig til det ved at råbe anklagende ud i 
lokalet på bedste Karen-manér.

Forslag: ”You ran over my puppy!” eller ”You 
stole my husband!”


