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Forord af finderen
Til Orkon. Undertegnet er ikke forfatteren til nærværende onde skrift. Jeg er blot den, der en stille
morgentime på vej til arbejde, fandt det liggende på slotspladsen foran Christiansborg. Det lå i en
officielkonvolut fra kulturministeriet, ved foden af den kongelige rytterstatue. Hvem forfatteren er,
er åbenlyst, da han gemmer sig under et tåbeligt simpelt anagram, der kun understreger, hvad man i
forvejen vidste, at ophavsmanden ingen sans eller smag ejer for litteraturen og dens væsen. Et
faktum, der klinger igennem hele det skrift, der viste sig at være et scenarie.

Jeg sender det til jer for at den plan, der åbenbarer sig på de næste sider, skal kendes af så mange
som muligt. Sådan, at vi idet mindst kan gøre fælles front imod de planer, som lurer bag Borgens
mure. Desværre er vi rollespillere, der er i stand til at læse og forstå teksten, ikke mange. Men spil
selv, og vurder derefter, hvad der er i din magt at gøre. Jeg tror ikke, at nogen vil sidde tavst og
afvente næste nedskæring efter berøring med dette. Jeg væmmes.

Men lad dig ikke narre. Teksten gør sit for, at udstille sit mål som fornuftigt og rationelt, samtidig
med at den søger at fremstille sig selv, som uskyldig igennem en makaber komik; men komikken er
i sandheden tragisk. Den følelse, der bør fylde læseren, er vemod og foragt. Ikke desto mindre
foreslår jeg, at spillerne ikke informeres om sagens rette sammenhæng, førend efter at spillet er
afsluttet. Det for at give dem det fulde indtryk af, hvad hensigten med dette scenarier oprindeligt er.

I har min tillid, og jeg vil lade scenariet taler for resten.

Med venlige hilsner
Dennis Gade Kofod
Natural Born Holmers



Kære embedsmænd
Dette er modellen til nedskæring af flyvende karakterer i fortællinger, der bruges i staten Danmark.
Det efterfølgende er skrevet i henhold til sidste møde i kulturministeriet. Indholdet skal
hemmeligholdes indtil vedtaget i folketinget.

Om mediet: Jeg har valgt at skrive nærværende som et rollespil, af primært tre grunde. 1)
Muligheden for at undersøge, hvilken af de flyvende karakterer, der er overlevelsesdygtigt, er her, i
udpræget grad, tilstede. Idet, at de karakterer vi undersøger igennem spillerne træder i karakter
sådan, at deres handlinger afspejles korrekt og oprindeligt. 2) Dette medie er, på trods af sine
åbenlyse og unikke fordele, kun kendt af en promille af befolkningen, hvilket kun hjælper til
hemmeligholdelsen. 3) Mediet er, i overensstemmelse med mit partis handlingsplan, gratis og uden
brug af eksperter

Om udførelsen: Jeg beder jer inderligt om at holde for øje, at målet med denne undersøgelse, er at
stille den bedst mulige rollemodel inden for flyvende karakterer til rådighed for vores børn. I må
under spillet, ikke lade jer påvirke af evt. præferencer eller barnlige tilhørsforhold til karaktererne.
Det er yderst vigtigt, at resultatet er 100% pålideligt, idet at det skal bruges til en absolut
nedskæring af alle resurser på området. Tilbage skal der kun stå en karakter, og denne skal, for
vores børns skyld, være den rigtige.

God arbejdslyst
Mikkel Briansen
I ved hvem jeg er.



Synops
Karaktererne er ikke bevidste om deres egentlige identitet. De er fjernet fra deres fantasiverden og
sat ind i vores virkelighed. Her, er de frarøvet deres kræfter, og fungerer som almindelige
mennesker. De er drevet af en ting, en drøm om at flyve, en drøm om et andet sted. Derudover, er
de, hver især, udstyret med en skindpung, der indeholder, hver deres del af en dingenot, der, når den
er samlet, kan give en af karaktererne evnen til at flyve, og derved opsøge stedet fra dennes drøm.

Til at lede dem har jeg sat en gammel mand ind i scenariet. (Jeg kalder ham fortællingens fader.)
Han er deres første erindring fra vores virkelighed, og præsenterer sig som en nær slægtning. Han
sætter karaktererne ind i deres situation og muligheden for, at de kan opfylde deres drøm. Han
fortæller dem dog ikke, at den første, der bruger den samlede dingenot, indgår i en varig
forvandling med samme, sådan at de andre efterlades uden mulighed for nogensinde at leve deres
drøm.

Derefter sætter han dem sammen på øverste etage af et højhus, hvor han efterlader dem til sig selv.
Her gennemlever karaktererne en række problemer med at samle dingenoten (De mangler en tråd af
guld og en nål af diamant, der først kommer dem i hænde senere.) Til sidst ligger dingenoten dog
klar foran dem, og det sidste valg skal tages; hvem skal have lov at prøveflyve den? For at nå frem
til svaret, opvejer spillerne, hvem der har gjort sig mest fortjent, ved at evaluere deres sidste timer
sammen. Det hele slutter med, at en af dem flyver ud af vinduet, imod sin drøm, efterladende de
andre i glemsel.

Formen
Scenariet har samme spændingskurve som et intrigescenarie, og fungerer som et sådan. Men for at
gøre flowet strammere, har jeg indført et vinderprincip. Det fungerer sådan, at en del af scenerne
ender med en vinder eller to. Det, de vinder, er et argument, de kan bruge i scenariets klimaks á la;
”Det var mig, der fik kappen vristet fra aben, så derfor er det mig, der skal flyve den første tur.”
Samtidig med det, er der skrevet et par variabler ind, der, ud af til, har form af investigation-
elementer, men egentlig er styret af spillederen. Det foregår i forbindelse, med effektueringen af de
tre forvandlinger af dingenoten. Herudover, er der ingen svinkeærinder, og scenariets kronologi
svarer til den rækkefølge scenerne er skrevet i.

Dingenoten
Dingenoten tager sig fra starten ud som fire klumper guld, med enkelte hårde hvide sten i.
Karaktererne har hver en klump i en læderpung, de har fået af den gamle mand. Under spiller
gennemgår dingenoten tre forvandlinger: 1) Guldklumperne forvandler sig til stof, der skal samles
til en flyvekappe. 2) Stoffet samler sig på magiskvis til flyvekappen. 3) Flyvekappen smelter samme
med en af karaktererne, og forvandler denne til sin oprindelige skikkelse.

De fire dele af dingenoten bliver til henholdsvis: 1) Ryggen på kappen, det store stykke stof. 2)
Kanterne med broderede tegn. 3) Stropperne til at binde den fast med. Har sølvklokker i enden. 4)
Hætten.

Ellers er dingenoten nærmere beskrevet i scenerne.



Karaktererne
Generelt

Karaktererne er alle frustrerede over deres situation, og føler inderligt, at de lever et halvt liv, de
mangler noget for at samle deres identitet. Det vil sige, at de har let til at hidse sig op, og blive
voldsomme. Der er dog ingen af dem, der har den fysiske overhånd. Hvis nogle af spillerne ikke
lever op til det, men spiller for rationelt, så prik til dem, pres dem lidt længere ud. Det skal helst
ikke tage mere end halvanden time at spille scenariet.
  

Karlsson på taget
Karakteren hedder i vores verden blot Karlsson, hans plads på taget, og derved hans efternavn, har
han ikke. Han er i vores verden en forvokset knægt, med uglet hår og skovmandsskjorte. Udover sin
drøm har han også smerter i ryggen, som om noget er skåret af ham.

Peter Pan
Karakteren heder i vores verden blot Peter. Han er en ung knægt på nitten år, der føler sig tynget
imod jorden, ikke kun i krop, men også i sind. Han har lyst til at slå sig løs og feste, men ikke her.
Hans Pan-identitet ligger og venter på ham på Ønskeøen, og uden den kan han ikke slå sig løs. Peter
klæder sig i grønt, og har snabelsko.

Niels Holgersen
Karakteren hedder Niels, og er, som Peter, blot en knægt. Niels er fjorten år. Han ser alt omkring
sig som gråt og kedeligt, han vil ud og se verden. Han ved ikke, hvor han skal starte, men har en
fornemmelse af, at det nordøst på. Niels går gammeldags klædt, med seler og træsko og en
sixpence(en slags kasket med blød puld).

Aladdin
Karakteren hedder Allan, og er på alder med Peter. Han føler sig ikke hjemme. Han syntes sproget
klinger forkert, og griber sig selv i nogen gange at tænke på et sprog, han ikke selv forstår, men som
lyder rigtigt (Arabisk). Han syntes ligesom Niels, at omgivelserne er kedelige og farveløse. Men det
er ikke verden han vil se, det er et bestemt sted, nemlig Arabien. Allan er mørk i huden, og går med
en cylinderformet hat med en lille kvast. Ligesom Peter, har han snabelsko på.

Scenerne
Det første møde

Lokalet er koldt og halvfærdigt. Hele den ene væg står bar, og det flyder med værktøj fra
håndværkerne. Spillerne dukker op en for en, efter anvisning fra den gamle mand. I den ene væg, ud
mod gaden er der et kæmpe vindue, igennem det kalder himlen.

Spillerne ved kun, at de skal møde ligesindede, men ikke hvem de er. Lad en eventuel tavshed
hænge, indtil spillerne præsenterer sig selv. De må gerne føle sig lidt nøgne. Det eneste du skal
gøre, er at beskrive, hvordan spillerne går klædt.



Dingenotens dele vises frem, og den første forvandling opstår
Efter at spillerne har fået delt deres erfaring og fundet ud af, at de har næsten den samme baggrund,
sørger du for, at de når frem til at vise deres dele af dingenoten. Til den lejlighed står der et bord, de
kan rydde.

Umiddelbart sker der ikke noget, idet de placere delene af dingenoten på bordet, men det er kun,
fordi de ikke har fordelt dem rigtigt. De har nemlig de forkerte dele, og forvandlingen sker først,
idet at den rigtige karakter, står ved den rigtige del. Det er langtfra sikkert, at spillerne selv lurer det,
men det er også nok at de forsøger, og kommer ind i en diskussion. Når du så syntes, at der er gået
tid nok, eller de selv har fundet løsningen, lader du forvandlingen ske. Vinderen er den, der enten
bevidst eller ubevist udløser forvandlingen.

Drømmene mødes
Idet delene ligger rigtigt, begynder de at vibrere og udsende en svag summen, der langsom stiger i
intensitet. Så smelter de, og flyder udover bordet, hvor de langsomt fordamper i små farvede skyer.
Skyerne bliver til billeder fra karakterernes drømme; Eks: En svane, en ø, en arabisk prinsesse, en
ualmindelig hyggelig taglejlighed, osv. Alle billederne flyver som hologrammer, der leger med
hinanden over bordet. Det hele forsvinder til sidst i et glimt af skarpt hvidt lys, fulgt af en mindre
kaskade af røg. Når røgen lægger sig, ligger delene til flyvekappen tilbage på bordet.

Sørg for at forvandlingen virker voldsom på spillerne. Det de ser og den følelse, der følger med, er
for dem enormt intenst. Lad dem derefter diskuterer, hvad der skete.

Fotografen kommer ind
Efter at de største af bølgerne fra den første forvandling har lagt sig, banker det på døren. En ung
mand træder ind og spørger om det her er 27. etage. Da han erfarer, at det ikke er tilfældet,
insisterer han på at tage et billede af karaktererne med sit polaroid-kamera, som en undskyldning for
hans forstyrrelse. Han er ikke til at slippe af med, og spillerne bliver nødt til at indvillige.
Fotografen insisterer ydermere på, at kappedelene skal være med på billedet (Han finder dem
utroligt smukke.)

Imens billedet bliver taget, syntes et par af spillerne, at de ser en skygge løbe ind af den halvåbne
dør. Vinderen af scenen, er den eller de spillere, der kommer til at sidde forrest i billedet, imens de
holder delene til kappen. Det er naturligvis noget de alle vil, for at opnå den lykkefølelse, der
strømmer igennem dem, når de rører ved  delene til kappen.

Hvordan kommer man videre
Kappen skal stykkes sammen for at virker, men hvordan? Den gamle mand har ikke sagt noget, der
kan hjælpe dem på vej, så indtil videre må de improvisere. Enten kan de forsøg at lægge stykkerne
sammen, og håbe på at de samler sig selv, eller de kan lede i lokalet efter noget, der kan bruges. Lad
dem finde hvad som helst, endda nål og tråd, lige lidt hjælper det, der er ikke noget der får kappen
til at samle sig, og der er ikke noget af værktøjet (Nålen inkluderet.), der bider i stoffet.

En lille gorilla stjæler en del af dingenoten
Når så frustrationen er omkring sit højeste, lyder der et rabalder fra bagerst i lokalet. Det er et af
stillaserne, der er væltet, idet der springer en lille gorilla frem imod karaktererne. Det var skyggen
af gorillaen, nogle af spillerne så i den forrige scene. Inden de fatter situationen, har den snuppet et
stykke af kappen. Den løber over i det fjerneste hjørne fra karaktererne, og forsøger at fortære sit



bytte. Vinderen af scenen, er den der får kappedelen tilbage fra gorillaen, og genner den ud af
rummet.

Brevet med tråden og nålen, var sendt forkert
Når aben så er forsvundet, og der igen er ro på gemytterne, banker det endnu en gang på døren. Det
er en ung mand, fra en af de underliggende etager. Han vil aflevere et brev til karaktererne, der er
afleveret forkert. Han spørger til rodet, og kan fortælle, at de også har haft problemer med gorillaer.
Han inviterer dem i øvrigt til fest på hans etage, hvor de bare kan komme senere.

Brevet er fra den gamle mand, og indeholder en nål af diamant og en tråd af guld. Han forklarer i
brevet, at han med vilje først giver dem værktøjet til at samle kappen nu, sådan at de har haft
lejlighed til at overveje, hvad det er, de har mellem hænderne. Brevet slutter med et vemodigt PS.
”Sy nu kappen korrekt, og vælg med omhu.”. Lad spillerne tykke lidt på PS’et, inden du går videre
til næste scene.

Dingenoten samles, og den næstsidste forvandling opstår
Kappen kan nu gøres hel ved hjælp af nålen og tråden. Det hele er meget simpelt: idet en af
karaktererne tråder nålen, fare den ud af hans hænder og hen til delene af kappen. Det hele løfter sig
nu fra bordet, og roterer langsomt i luften, mens nålen gør sit arbejde. Men, lad ikke dette ske med
det samme. Meningen med PS’et er, udover at antyde hvad det ender med, at spillerne skal bruge tid
på at diskuterer, hvordan de skal gribe det hele an. Når så kappen er færdig, lægger den sig på
bordet igen, men stoffet er forandret. Hvor det før var ensfarvet grønt, skifter det nu farve i en
uendelighed. Inde i farvemassen ser hver af karaktererne glimt fra deres drømme, og de hører inde i
deres hoveder en mild kalden fra klokkerne på kappen. Vinderen af scenen, er den der udløser nålen
og trådens magi.

Hvem skal bære kappen
Nu står kun et spørgsmål tilbage, hvem skal prøveflyve kappen? Det er scenariets klimaks. Alle
spillerne skal på nuværende tidspunkt være draget mod kappen (Hvis det ikke er tilfældet, hvisker
kappen højere til dem). Du lader spillerne køre hver deres løb, men hjælper dem på vej, ved at
minde dem om, hvem der vandt de enkelte scener. Scenen behøver ikke at ende i enighed, en af
karaktererne kan sagtens stikke af med kappen ud igennem vinduet, eller det kan ende
håndgemæng.

Den sidste forvandling og udviskningen af billedet
Denne scene fremstår mere som et stillbillede, end som en egentlig handling. Den ene karakter
forsvinder langsomt i horisonten, imens det går op for de andre karakterer, hvad der er sket. De ser
billedet, der blev taget af fotografen tidligere, og opdager at den karakter, der fløj ud af vinduet ikke
længere er på billedet, det er kappen heller ikke. Lad dem rase ud og tude, eller hvad de har lyst til,
det er trods alt deres liv, der er forbi. De må sågar gerne springe ud, de er fremover irrelevante for
vores verden. Eller de kan falde tilbage i vores verden, og gå til fest.
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Karlsson
Jeg husker ikke noget. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg ved ikke, hvordan jeg er havnet her. Jeg lå her
bare en dag, jeg tror, det var i går. Jeg vågnede i en gyde, havde ondt i hele kroppen, som var jeg
faldet. Måske er jeg faldet ud af min drøm. Drømmen er, det eneste jeg kan huske. Jeg kunne flyve,
jeg havde venner, der var jeg hjemme. Åh, jeg kunne springe ud af vinduet og bare svæve. Og
varmen og hyggen, fra det dejlige barneværelse. Det var ikke mit, men det var der, jeg var hjemme,
der og på taget. Jeg boede på taget. Nu er der kun smerten. Den bider i min ryg, som om noget er
klippet af mig. Jeg vil hjem.

Jeg var knapt vågen, før han stod foran mig. Han kaldt mig Karlsson. Han sagde, at jeg kan komme
hjem. Hjem til drømmen, hjem til mine venner. Og jeg kan komme til at flyve igen. Han fortalte
mig om tre andre, og bad mig møde dem i et højhus, på den øverste etage. Jeg spurgte, hvem han
var, og han svarede, at han var en nærslægtning, men jeg har aldrig set ham før.

Det sidste han gjorde, var at give mig en læderpung. Han sagde, at vejen hjem lå i den. Den sten,
der lå deri, er det smukkeste jeg har set. Og når jeg rører ved den, bliver jeg varm, og kan mærke, at
jeg er tæt på min drøm. Men han sagde også, at jeg skal have hjælp af de tre andre, at de har resten
af det, der skal bringe mig hjem. Nu går jeg derhen.

Karlssons alder er ikke til at sige, men han ligner en forvokset knægt, med tykt krøllet hår.
Er iført skovmandsskjorte og cowboybukser.



Peter
Hvor er jeg? Det var min første tanke. Jeg husker ingenting. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg ved ikke
hvordan jeg er kommet her. Men det er ikke her, jeg hører til, jeg kan ikke leve her. Jeg vågnede her
bare, jeg tror det var i går. Jeg havde ondt over det hele, som om jeg var faldet. Måske er jeg faldet
ud, af den drøm jeg drømte. Den dejligste drøm. Det var min ø, jeg herskede. Ikke som en ond
tyran, kun som man hersker i sit eget hjem. Og åh, jeg kunne flyve. Smide mig opad og bare svæve.
Højere og højere op, op over øen. Dernede var alle dem jeg elskede. De særeste og smukkeste
væsner. Og vi festede, og slog os løs i dansen. Og nu er jeg her tung, og uden luft under mig. Jeg vil
hjem, og så vågner jeg her. I en gyde.

Jeg tror han stod der hele tiden. Som om han ventede på mig. Han kaldte mig Peter. Sagde, at han
nok skulle hjælpe mig. At han kunne vise mig vejen hjem. En sær vemodig gammel mand. Sagde,
at han var familie, men jeg har ikke set ham før. Han fortalte mig om tre andre, der var fanget
ligesom mig. Sagde, at jeg skulle møde dem i et højhus. At vi sammen måtte finde en vej. Han gav
mig en læderpung. Der ville jeg finde lidt hjælp. Resten finder jeg hos de andre. Stenen i pungen er,
det smukkeste jeg har set her. En guldklump. Når jeg rører ved den, kan jeg mærke min ø. Mærke
suset af at flyve. Han sagde, at jeg ved de andres hjælp, kan komme til at flyve igen. Nu tager jeg
derhen, det er på den øverste etage.

Peter er nitten år gammel. Han er klædt i grønt og går i snabelsko.



Niels
Jeg må være faldet. Det er, som om jeg er hamret ned i jorden. Jeg har blødt fra min knæ. Måske er
jeg faldet ud af min drøm. Jeg så verden oppe fra. Så den glide forbi mig derned, imens jeg
oplevede det hele fra oven. Jeg fløj så smukt på min gås. Jeg må havde kendt den godt. Den var min
ven. Jeg var aldrig alene der oppe. Ikke som nu. Jeg sidder fast her. Her er så gråt, så kedeligt. Her
sker ingenting. Jeg vil se hele verden igen. Jeg vil flyve. Føle luften imod mine kinder. Mærke
friheden i hvert vingeslag. Åh, lad mig slippe væk. Jeg ved, at jeg høre hjemme et andet sted. Der
oppe, i luften, imod nord, imod øst.

Han tog mig pludseligt på skulderen. Kærligt. Sagde, at han havde ventet på mig. Det var i går. Han
sagde, at han var en del af min familie, at han ville hjælpe mig. Han var en gammel mand, lidt ked
af det, tror jeg. Han kaldte mig Niels. Han kender andre, der er fanget ligesom mig, og sammen med
dem kan jeg flyve igen. Komme hjem. Så gav han mig en læderpung. I den ligger der den
smukkeste sten. Den skinner mere end noget andet i denne grå verden. Når jeg rører ved den, kan
jeg mærker fjerene fra min ven. Jeg kan mærker suset fra flugten igennem luften. Jeg kan mærke
friheden, mærker oplevelsen. Han siger, at de andre også har en sten, og at vi kan samle dem.
Samme kan vi komme hjem. Jeg skal mødes med de andre i et højhus, på den øverste etage. Nu
tager jeg derhen.

Niels er 14 år gammel. Han er gammeldags klædt, med seler og træsko og en sixpence på
hovedet.



Allan
Hvor er jeg? Hvorfor taler jeg sådan her? Det her er ikke mit sprog. Er jeg faldet? Ja, jeg må være
faldet ud af min drøm, ud af den drøm hvor jeg har hjemme. Hvorfor er her så gråt? Hvor er
kuplerne, hvor er guldet, hvor er markedet? Hvor er lugten af det hele? Hvor er mine venner? Her
kan jeg kun gå. Jeg kunne flyve i min drøm. Lægge mig ned på mit tæppe og så bare flyve. Igennem
byen, igennem eventyret, sammen med mine venner. Hvor er mine venner? Her så farveløst. Jeg vil
tilbage, jeg vil flyve igen!

Hans stemme lød bag mig. Han kaldte mig Allan. Talte først et sprog jeg ikke forstod. Det lød så
rigtigt. Han sagde, at han ville hjælpe mig. Sagde, at han kendte andre som mig, andre der ville
flyve. Nogen, der også vil hjem her fra. Jeg spurgte, hvem han var, han sagde bare familie. Han gav
mig en læderpung. Den var tung på grund af stenen, der lå i dens indre. En smuk og rund sten af det
pureste guld, med små diamanter i. Åh, den følelse af at rører den. Jeg kan mærke tæppet igennem
den, mærke varmen fra hjem, føle hvordan det er at flyve tættere på solen. Høre eventyret, der
venter på mig, høre mit rigtige sprog. Han sagde, jeg skal møde de andre. Finde dem i et højhus på
den øverste etage. Sagde, at jeg sammen med dem og deres sten, kan finde en vej hjem. At jeg kan
flyve igen. Det var i går, nu går jeg der hen.

Allan er nitten. Går i løse hvide bukser, er i bar overkrop, og bære en cylinderformet hat med
kvast på hovedet. Han har snabelsko på.


