
Børn af Danmark 1

Kære spilleder___________________________________________________________________3

Synopsis _______________________________________________________________________4

Karakterne  generelt______________________________________________________________5

Bipersoner _____________________________________________________________________8

www.BaD.dk ___________________________________________________________________10

Danmarksturen ________________________________________________________________ 11

Scenariet: _____________________________________________________________________ 11

Prolog: _______________________________________________________________________12
Akt I (legen)________________________________________________________________________ 12

Stemningen _______________________________________________________________________________ 12
Handlingen: _______________________________________________________________________________ 12
Bipersoner i Akt I __________________________________________________________________________ 13
Radioindslag i Akt I_________________________________________________________________________ 14

Vendepunkt 1 ______________________________________________________________________ 14

Akt II _____________________________________________________________________________ 14
Location: _________________________________________________________________________________ 15
Stemningen._______________________________________________________________________________ 15
Handlingen: _______________________________________________________________________________ 15
Bipersonernes opførsel i Akten: _______________________________________________________________ 16

Midtpunkt _________________________________________________________________________ 17
Handling _________________________________________________________________________________ 17
Radioindslag ______________________________________________________________________________ 17

Akt III:____________________________________________________________________________ 17
Stemning: ________________________________________________________________________________ 17
Handling og events:_________________________________________________________________________ 18
Bipersonernes opførsel i akten: ________________________________________________________________ 19

Vendepunkt II ______________________________________________________________________ 20

Akt IV : ___________________________________________________________________________ 21

Epilog: ____________________________________________________________________________ 21

Spiltekniske elementer: __________________________________________________________22
Filmiske elementer og cutscenes: ______________________________________________________________ 22
Cue-cards: ________________________________________________________________________________ 22
Flow kontra liniær opbygning: ________________________________________________________________ 23
Pauser ___________________________________________________________________________________ 23
»Jan er ikke John McLane« ___________________________________________________________________ 23
Hav kontrol, undgå panik. ____________________________________________________________________ 23

Tematik og scenariets ånd ________________________________________________________24
Magt og kontrol ___________________________________________________________________ 24
Tema frihed ______________________________________________________________________ 25
Tema: gruppen og individet __________________________________________________________ 25
Tema: tragedien og moralen__________________________________________________________ 26

Bilag: Oversigt________________________________________________________________________  27  
Bilag: Hvad natten bragte_______________________________________________________________  30
Bilag: Radioindslag____________________________________________________________________  32
Bilag: Cue cards_______________________________________________________________________  35



Børn af Danmark 2 Børn af Danmark 3

Børn af Danmark 
En tragedie i fire akter

Præsenteret af Farum 
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Spiltesterne, i ved selv hvem i er, og i ved selv hvorfor.
Scenariet havde ikke været det samme uden jer. 
Vi er dybt taknemmelige for jeres råd og rettelser.
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Kære spilleder

Tak for at du har valgt at prøve kræfter med vores debutscenarie »Børn af Danmark«.  Vi håber du 
vil få nogle indholdsrige timer med dine spillere. 

Scenariet kan i visse dele have flaskehalse, hvor spillerne tvinges videre. Det kan give det en mere 
teatralsk stil, men også forstyrre spillerne. Dit (utaknemmelige) arbejde er at være overbevisende 
hård, kold og kontant. Det vil være helt i scenariets ånd at dine spillere hader dig bare lidt når 
spillet er overstået. 

Vi har forsøgt at være mere pædagogiske end lyriske i nedskrivelsen af scenariet. Det kan virke 
meget dirigerende men se det som om vi har skrevet et manuskript. Du står med ansvaret for 
at udføre det, men også retten til kunstnerisk frihed. Hvis du har geniale idéer til ændringer, 
kritik eller måske endda ros, så giv os det endelig. Vi vil ligeledes appellere til at du komme til 
spillederbriefing, så vi kan snakke om scenariet inden det spilles. Inden du overtager spillerne 
udfører vi en kort introduktion af scenariet for spillerne. Dette er mere en peptalk end noget andet, 
vi snakker ikke konkret om scenariet, det er jo dit bord at køre det. 

Et andet aspekt ved spillederens rolle er at instruere spillerne. Faren ved det er at dine spillere bliver 
sure over at du »spiller deres karakter«. Vi håber på at spillerne accepterer dine intelligente indskud 
og benytter dem, så alle kan få en intens spiloplevelse. En træt spiller kan sagtens overse noget i 
karakteren eller fejltolke subtile antydelser, og det er forkert at lade sådanne misforståelser køre 
spillet ud på et sidespor.
Afsluttende er der nogle ting du skal være opmærksom på. 
Der er igennem scenariet, og særligt i karaktererne, en bevidst mangel på egenavne, tidsangivelser 
og særligt produktnavne. Det er primært for at lede opmærksomheden væk fra irrelevante detaljer. 
Eksempelvis er professioner og udseende meget sparsomt beskrevet da de ikke er relevante for 
spillet. Scenariets setting er nogenlunde dagens Danmark, det er vigtigt at det ikke er helt vores 
Danmark. Spillerne skal ikke møde »kendte ansigter« i folketinget. Det vil være alt for useriøst at 
møde eks. Pia Kjærsgård, eller Anders Fogh i scenariet. Altså Danmark som setting men skrællet 
for kendte, politik, steder og lignende. Partier og lignende er irrelevante, da scenariet ikke er 
politisk, ej heller er det et volds/action scenarie. Det er fortællingen om 6 fortabte skæbner og deres 
fald. 
(Læsevejledning: tekst i kursiv er ment som hjælp, opsummering, alternativ  løsning, cues og så 
videre)

Nu er der ikke mere tilbage end at sige:
God læselyst
Held og lykke
»Don´t panic«
Vi håber at høre fra dig.

Johan Simonsen
Jacob Ørmen 
Tue Lindqvist
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Synopsis

Scenariet starter i en varevogn parkeret udenfor Folketinget. Karaktererne er alle danskere som på 
en eller anden måde har ramt bunden, og nu føler sig efterladt af samfundet. 

De mødtes på nettet, på www.BaD.dk, og har lige været på en Danmarkstur rundt i landet, hvor 
sprut og ekstreme afreageringsmetoder stod på dagsordenen. Sammen har de nu besluttet at indtage 
Folketinget og holde politikerne som gidsler. Uden nogen planlægning eller omtanke stormer de 
bevæbnede ind i Folketinget.
 
Det hele går som smurt, da hele nationen bliver taget på sengen af aktionen. Medierne dækker 
situationen med entusiasme, mens karaktererne lever i en drømmeverden i Folketingssalen. Det 
tager dog en drastisk drejning, da politiets forhandler ikke opnår nogen samarbejdsvilje fra gidselta
gernes(karakterernes) side. 

Med et stormer politiet Folketingssalen og gidseltagerne bliver nødsaget til at flygte op i et kontor 
med en håndfuld gidsler. Mens politiet forgæves forsøger at lokalisere dem, falder gidseltagerne så 
småt til ro. Blandt gidslerne har de statsministeren, men udover det, er de også i besiddelse af en 
hjemmekonstrueret bombe. Dette faktum gør, at politiet rykker meget langsomt frem i deres søgen 
efter gidsler og gidseltagerne. 

Samtidig udvikler situationen sig i kontoret, da gidselaktionens konsekvenser begynder at gå op 
for gidseltagerne. Deres ellers så solide sammenhold sættes på en prøve, fordi aktionen er eskaleret 
udover det forventede. Hvad der var planlagt til at være en protestaktion uden større formål, viser 
sig, at have udviklet sig til bidende alvor med flere menneskers liv på spil.
 
Midt i alt dette beslutter gidslerne sig for, at prøve at tale gidseltagerne til fornuft. Det kan 
karaktererne dog ikke bære og langsomt nedbrydes både deres facade og sammenholdet i gruppen. 
Udenfor Folketinget samles store menneskemængder for at bakke op om aktionen mod politikerne. 
Dette kulmineres ved, at radioværten som har dækket begivenhederne løbende, kommer ind 
i kontoret gennem et vindue, for at få et eksklusivt interview. Da et bizart interview har slået 
gidseltagerne ud, konfronterer gidslerne dem med deres egen fortid. Her erfarer karaktererne, at 
ofrene for deres aktion selv har ramt bunden på hver deres måde. Forskellen er bare, at de ikke gav 
op og skyldte skylden på samfundet.

I apati bliver gidseltagerne efterladt af deres egne gidsler, hvorefter mediernes og folkets interesse 
forsvinder og de bliver ladt alene tilbage.
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Karakterne  generelt
Dette afsnit behandler tankerne bag karaktererne og hvorledes spillederen kan skubbe til spillerne. Ikke et 
reel referat af den enkelte karakter. Det kan kraftigt anbefales at læse karaktererne umiddelbart før dette 
afsnit. 

Spilpersonernes fællestræk er at de alle har været langt nok ude til at reagere på Andreas 
hjemmeside www.BaD.dk . De har et umiddelbart stærkt fællesskab, alle ønsker umiddelbart at 
føre drømmen om BaD videre. Problemet er at denne aktion ikke rigtigt er planlagt, kravene til 
systemet er ikke klar, flugtplan er ikke eksisterende. Selve aktionen er planlagt under gårsdagens 
druktur og bærer præg af at karaktererne ”bare vil forsætte Danmarksturen”. Det er en essentiel del 
af scenariet at du spiller på deres relationer, håb og forhold i gruppen. Der skal igennem scenariet 
arbejdes på at de indser deres handling dumhed og du derved knuser deres drøm om BaD.
Vær ikke tilbageholdende for at dele Cue-card sedler ud til spillere, hvis de har svært ved at holde 
sig i rollen. Dette er noget som, efter vores opfattelse, modtages positivt af spillere. Det kan være 
at bede/opfordre en af spillerene om at gøre en ting som ligger til denne karakter, lade deres fortid 
indhente dem (Patrick vil have fred for de andre, Peter får et anfald, osv.). 
Gør alt hvad der står i din magt for at holde dem ”in character”. Selve essensen af scenariet går tabt 
hvis det hele handler om flugtplaner og kamptaktikker. 

Gruppen som helhed:
Spillerne skal gerne paces til at have et stærkt sammenhold i begyndelsen af scenariet. BaD er for 
alle en flugt fra en uudholdelig hverdag. De har sluppet for fortiden, og har fundet nye venner. 
Deres nuværende aktion, gidseldramaet i folketinget, er bare for stor mundfuld. De interagerer 
senere med andre mennesker end deres lille BaD sammenhold. Deres gruppe er meget anderledes, 
og de problemer det skaber når fortiden indhenter dem, kan blive ganske interessante at spille på. 

I gennemgangen af scenariet står nærmere gennemgang af hvorledes grupperelationen ændrer sig 
scenariet igennem.

Andreas er teknisk set bagmanden i projektet. Han er ikke beregnet til at være en ledertype, og 
er en tilskuer når der skal træffes beslutninger. Han hjælper gerne til, men nyder at se sit projekt 
lykkes. Han er svært personligheds forstyrret; har det meget svært med autoriteter, kan ikke se 
konsekvenser af sine handlinger og er derved ikke strafegnet. Dette kan være en hård erkendelse 
for de andre spillere, at Andreas ikke er mentalt stabil især da det er ham der har skabt grundlaget 
for gruppen. 
Sven hans psykolog og faderfigur kan eventuelt spilles ind mod ham for at vise ham at han skader den som 
han holder af ham.
Pædagogen (Kristian Grønlund) vil spotte at manden ikke er videre mentalt stabil, og forsøge at komme i 
kontakt med Andreas for at være hans støttepædagog.
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Patrick er en medløber i denne gruppe. Hans indre tomhed og selvhad, har ikke været der mens 
han har været i BaD. Men hans liv er ikke så smadret som nogle af de andres (jf. Peter, Søren, 
Andreas).
Hans forhåbning om et tættere forhold til Cecilia må meget gerne blive brugt til at skabe spil. 
Sørg for at han bliver underkuet i deres forhold, at det er hende som kommanderer med ham, og at 
han egentlig nyder det. 
Det må gerne gøres klart at Patrick har haft alle muligheder åbne, men ikke har benyttet sig af dem. 
Han har ikke engang haft en reel grund til at gå ned, hvilket mange af de andre har. Det vil være 
yderst effektfuldt hvis du på et tidspunkt efter midtpunktet lader Patrick i afmagt låse sig inde på 
toilettet og nægte at snakke med nogen. Lad måske Cecilia se at han løsner sit slips (for at hænge 
sig i det?). Det vil give godt grundlag for rigtigt emotionelt spil mellem Cecilia og Patrick. 

Et anden interessant element, er at Patrick’s far ringer for at skælde ham ud over hvordan huset ser ud. 
Patricks jakke og Cecilia’s BH ligger på soveværelset, og huset er smadret. Lad manden være rasende for til 
sidst i afmagt lægge på. 
Bagefter (eller i stedet for) kan faderen ringe. Det er den knækkede fars sidste forsøg på at nå sin besværlige 
søn. Han vil være ligeglad med ødelæggelserne i sit hus, blot Patrick kommer ud i live. Hvordan det drejes, 
hvor meget skyld der læsses på Patrick afhænger af hvor langt inde i scenariet vi er nået, og hvor langt ”nede 
i kulkælderen” Patrick er i forvejen.

Jan er gruppens umiddelbare ledertype. Han er dog ikke officielt leder, men alle de andre nærer en 
respekt og tillid til ham. Han er også den eneste af dem, som har en plan fra scenariets start. Han 
er en mand drevet af et hævnmotiv, og vil derfor indtage folketingssalen, for at vise afmagt overfor 
det system, som har vendt ham ryggen. Egentlig er Jan en mønsterborger, han er loyal, arbejdsom 
og ærlig. 

Netop derfor kan han ikke håndtere, når hans tidligere arbejdsgiver, Ministeren, beder ham 
om at fuske med regnskaberne. Han har udført nogle juridisk forkerte regnskabsting, men dette 
har faktisk kun været for at gøre det hele lettere for alle parter. Jan var faktisk det den type alle 
embedsmænd burde være, loyal og ydmyg overfor befolkningen. Da Jan nægter at fuske, afpresser 
Ministeren ham, men Jan står ved sit ideal og bliver fyret. Han går i hundene og går ind i BaD.
 
En konfrontation med Ministeren er uundgåelig, og kan meget vel ende i Ministerens endeligt. Ellers vil 
Ministeren være der længere ind i scenariet, som en irritationsfaktor for Jan. 
Hvis ministeren af den ene eller anden årsag ryger ud af scenariet, kan statsministeren kommentere at hun 
husker Jan fra ministerens afdeling, og derefter nævne korruptionssagen.

Endvidere kan det blive interessant hvis gidslerne finder ud af hvad Jan har gjort natten inden. De 
dokumenter han har makuleret er personfiler, hvilket selvfølgelig får konsekvenser for de borgere 
hvis information er blevet strimlet. Kør på dumheden i handlingen, og på ”du burde vide bedre?”
Hvis det skal være helt ekstremt, kan stakkels ”Abrahamsen”  være karakteren Andreas (efternavn) 
være en af de som er blevet makuleret, og derfor ikke får sin invalidebistand næste måned. 
Det er også meget muligt, at der vil opstå en konflikt om lederrollen, desto mere situation tilspidses. 
Her vil det være vigtigt at få Jan frem så han kan slås med om lederposten.
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Peter er nok den mest usle af alle spilpersonerne, han har mistet hele sin omgangskreds grundet 
hans sygdom. Han vil ikke have det til at ske igen, derfor har skjult sin sygdom for gruppen. Peter 
har droppet undersøgelserne, pillerne og lægerne, det har umiddelbart været befriende men på sigt 
har det konsekvenser for ham. Han nyder sammenholdet og bør være en af dem som taler stærkest 
for at fortsætte, slå på at han kun har BaD, og kun i en kort tid. Du burde kunne få Peters karakter 
til at lappe på gruppens helhedsfølelse når tingene presser på fra Akt II af. 

Reelt er Peter ikke så syg som han gør sig til, han har potentielt flere år at leve i og er i scenariet 
uden for livsfare (i hvert fald fra sygdommens side). Dog vil det være meget plausibelt og 
spillemæssigt godt at lade ham få et angstanfald (se gennemgang af scenariet og Cue-card designs). 
Det vil indebære symptomer som åndenød, hyperventilation, smerter i brystet, desorientering, feber, 
koldsved, kraftig hjertebanken og til sidst bevidstløshed. Disse symptomer vil indfinde sig over en tidsperiode 
på 2-5 min. Efter anfaldet er overstået, og han har fået lidt vand, en smule morfin osv. er han frisk igen 
efter ca. 20 min. Indtil da er han noget rystet, selvfølgelig ikke så meget han behøver at melde sig ud af 
samtalerne. 

Derudover bør han få brug for morfin et par gange gennem scenariet, helst hvor tingene brænder lidt på. 
(han har medbragt morfinampuller i rigelig mængde) 

Søren er den i gruppen, som er mest usikker på projektet. Han har haft det fedt med at afreagere, 
men har aldrig ønsket at skulle udføre de mest ekstreme ting gruppen har lavet. F.eks. at brænde 
en politistation ned, og han vil ikke være med til voldshandlinger. Dengang han tæskede sin kone 
mistede han alt, og har derfor lært på egen krop, hvordan systemet underkender ham pga. hans 
manglende selvkontrol. Han er straffet for én enkel fejl, mens konen har forsømt ham og datteren 
ustraffet, i mange år.  

Søren har det med at brænde inde med tingene pga. hans indelukkethed og svage karakter. Han 
frygter konsekvenserne som i værste tilfælde er voldsomme raserianfald. Sørens personlighed er af 
systemet karakteriseret som et undermenneske.  

Under scenariet fører Sørens usikkerhed og underdanighed ham ind i sig selv. Han vil ikke have 
mod nok til at trumfe noget igennem, selvom han hurtig vil opdage meningsløsheden. Værre bliver 
det, når Erhvervspraktikanten, som i øvrigt minder ham om datteren, søger trøst og forståelse hos 
ham. Når alt brænder mest på, vil han blive ringet op af sin datter, som grædende vil vide, hvad 
det er han laver.  

Cecilia har egentligt ikke nogen objektiv grund til at være med. Hendes bedste og eneste grund 
er at hun vil se hvor langt hun kan køre de andre ud. Hun vil se hvor langt de går. Det som går 
galt er at hun bliver fanget i tumulten, og kan ikke slippe ud af gidseldramaet. Det er vigtigt at cue 
Cecilia så hun ikke over eller under manipulerer de andre spilpersoner. Det er ligeledes vitalt at 
hun oplever tabet af kontrol fra Akt II og frem. Hun er ikke helt en del af gruppen som de andre og 
skal måske cues lidt for ikke at flygte eller lignende. (Cecilia er fornuftig nok til ikke at ville ned til 
de skydegale betjente)

Hun har haft en periode i sit liv hvor hun ikke kan se nogen som helst mening med tilværelsen 
(måske er hun rent faktisk kronisk mildt depressiv) og det vil være noget lignende som bør komme 
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frem i Akt III/Akt IV

Hun bærer en facade, som Statsministeren gennemskuer. Derfor tager hun en snak med Cecilia når 
chancen byder sig, hvor hun vil gøre Cecilia det klart, at magt ikke er målet. Statsministeren har 
kæmpet sig gennem det politiske system med magt som målet, men er kommet fra det. Lykken er 
nu familien, sommerhuset og de hyggelige stunder.
   
Cecilia er tændt på magtrushet særligt magten over Patrick, hvilket kan give årsag til konflikter. Særligt 
hvis/når Patrick låser sig inde for sig selv,  og spillere (eller bipersoner) opfordrer hende til at trøste ham og 
få ham ind igen. 

Hun vil på et tidspunkt i scenariet få lyst til, at tage et opgør Jan om lederrollen. Hun vil have magt over de 
andre. Dette er særligt relevant, hvis Jan skyder et gidsel og/eller virker skydegal.

Bipersoner

Statsministeren (Tina Nicolajsen)
Kvinde sidst i 40’erne. Hun er klædt i skjorte og nederdel. Hun er højt respekteret og sætter en 
ære i, at yde sit bedste. Hun kender sit ansvar, og tager derfor rollen som gidslernes repræsentant. 
Udadtil er hun meget dominerende og vil afprøve karaktererne. Hun ser det som sit højeste mål, at 
få alle ud i live. Derfor vil hun prøve at få alle til at forholde sig i ro så længe karaktererne er oppe 
at køre. Hvis karaktererne på et tidspunkt skyder et gidsel, vil hun gå amok og sandsynligvis bryde 
grædende sammen. Indeni er hun nemlig en såbar kvinde, som er under hårdt pres. Hun vil have 
meget svært ved at tolerere at karaktererne ikke har noget formål. Så snart hun finder ud af det, vil 
hun forsøge at tale dem til fornuft. 
Tina er en stærk kvinde, som selv har været nede at skrabe bunden. Hun mistede sin lille datter for 
et par år siden, hvilket selvfølgelig slog hende helt ud. Alligevel kæmpede hun sig op igen til den 
fremtrædende politiker hun er i dag. Tina står som en klar kontrast til spillerne. Når hun bliver 
opmærksom på deres baggrund for gidseldramaet  vil hun kritisere dem for at have givet op over for 
deres eget liv. Hun har selv oplevet slemme ting og er kommet over dem. Derved kan hun komme 
med en berettiget appel til spillerne.

Ministeren (Frank Krog)
Kold, kynisk, usympatisk og lille skaldet mandsperson. Han vil fra starten være afventende og 
underdanig overfor karaktererne. Ministeren er Jan’s tidligere arbejdsgiver og har været involveret 
i groft underslæb, Jan har været med i det tidligere og derved har de to en klemme på hinanden. 
Derfor vil han sandsynligvis tidligt komme i konflikt med Jan, men vil bøje sig og undskylde, hvis 
han trues på livet. Længere henne vil han se sit snit til at prøve at forhandle sin løsladelse med den 
som han anser for gruppens leder: Hvis dette slår fejl vil han opføre sig mere og mere aggressivt for 
at teste karakterenes mod. Hvis han ikke direkte stoppes prøver at han få vendt situationen ved 
at få fat i et våben. Når han så langt er den eneste udvej at skyde ham, eller lade ham slippe ud. 
Prøver karaktererne at stoppe ham imens uden brug af våben, føler han sig så truet at han først 
skyder et varselskud, og derefter mod en af karakterne. 
Hans opførsel vil igennem dramaet afspejle hans afstumpethed, egoisme og nedladende syn på 
minoriteter og kvinder. Frank er eksemplet på en korrupt politiker som malker penge fra staten til 
egen lomme. Hvis spillerne kommer »for« godt ud af det med gidslerne i de senere faser kan man 
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spille Frank ind for at få mere konfliktfyldt spil. 

Erhvervspraktikanten (Sidse Madsen)
Erhvervspraktikanten er en 9. klasse elev som er på sin første dag som praktikant i Folketinget. 
Hun vil sidde med sin folketingsblok, kuglepen, besøger badge osv. Hun forsøger på at køre en 
popsmart stil, men det ses at hun ikke har de rigeste forældre. Hun bor med sin mor, og kender 
ikke sin far. Hun har glædet sig uendeligt meget til at komme ind og se hvordan Folketinget virker. 
Sidse er meget berørt over begivenhederne men som handlingen skrider frem og alle forholder sig 
mere roligt til situationen kan hun stille nogle naive spørgsmål om karakterernes mål handlinger og 
fortid/identitet, eller komme med kommentarer.
Hun er klart den mest uskyldige af gidslerne, særligt grundet hendes unge alder. 

Der er god mulighed for at skabe spil mellem Sidse og Søren grundet hans forældrestatus og hendes 
manglende faderfigur.

Pædagogen (Kristian Grønlund)
Nyudklækket folketingsmedlem, som kører på første valgperiode. Har tidligere arbejdet længere tid 
som specialpædagog og byrådsmedlem i den lokale kommune. Han vil selvfølgelig være skræmt og 
afvente hvad Statsministeren gør. Han kan dog hurtigt udpege Andreas som en mand med psykiske 
problemer. Forsigtig vil han prøve at dykke i Andreas’ sind. Han håber at kunne overbevise ham 
om, at han kun kan forbedre sit liv, ved at komme i behandling igen. Generelt vil han også holde 
et øje på gruppen, for at udpege svagheder. Han er dårlig til at spille gruppen ud mod hinanden, 
men vil lytte til dem og rådgive. På et tidspunkt vil han opdage forholdet mellem Cecilia og Patrick 
og tage en snak med dem begge, om den fremtid der ligger foran dem, hvis de opgiver dramaet. 
Han vil gøre dem alle opmærksom på, at han vil blive betragtet som et troværdigt vidne i kraft af 
hans uddannelse. Dette kan give dem formildende omstændigheder. 

Eksileren (Kachir Ôzan )  
Han er en midaldrende mand af mellemøstlig herkomst, han har et simpelt jakkesæt på. Han er ved 
at blive gråhåret og har et stort overskæg. Hjemme blev han uddannet som læge hvilket er relevant 
i scenariet. Han har gennem sit lange ophold i Danmark lært at beherske sproget, fået indsigt i 
dansk politik og blevet valgt ind i folketinget. Kachir er en respekteret politiker, han er retfærdig 
og tolerant. Dog ikke overfor spillerene. Til at starte med vil Kachir være knust, han har før han 
flygtede været udsat for tortur og situationen fremkalder stærke traumatiske minder hos ham. (i 
fagsprog: post traumatic stress disorder eller PTSD) Han genlever sin tid i fangeskab og smerte og 
vil derfor ikke være til at kommunikere med. Senere vil han blive vred og skælder spillerne ud. Han 
skal forklare dem at det de udsætter ham for er nær det samme som det terror regime han flygtede 
fra. Hvis nogen bliver skudt el. lign. vil det være en klar fordel at få Kachir til at tilse dem. Men det 
kræver sit at få en mand til at arbejde hvis han er traumatiseret og klynkende. Dette burde kunne 
få spillerne til at svinge mindre med våbnene og få mere ro i spillet. Når Peter får et anfald vil det 
være en selvfølge at du kan udnytte Kachir til at tilse ham. Kachir kan berolige spillerne om at 
Peter ikke er døden nær men blot har haft et angst anfald. Dette kan få Peters sygdom bragt ind i 
spillet.
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Forhandleren (Morten Hæsselbeck)
Spillernes »bedste ven«. Første gang han får etableret kontakt med spillerne er det fuldstændig på 
deres præmisser. Han vil være forstående og lytte på dem med det formål at finde deres mål og 
motiv. Han håber at ved at oplyse dem om konsekvenserne vil de opgive og frigive gidslerne. Når 
dette ikke lykkedes vil han kræve at de frigiver enkelte gidsler, specifikt Statsministeren. Desto 
længere tid der går, desto mere fjendtlig indstillet vil han være overfor dem. Lige inden kontakten 
afbrydes vil han true dem direkte og fratage sig ansvaret for konsekvenserne.
Forhandleren udvikler sig fra at være imødekommende til at blive fjendtlig og spydig. Han vil være 
præget af procedure og derved have svært ved at tackle meningsløsheden i handlingen og deres 
uklare mål. Hvis de ikke opfylder hans krav vil det vise sig i irritation og uproffesionalitet.  

Radiovært(Hans Schmidt)
Han følger dramaet hele vejen lige uden for bygningen, hvor han er i kontakt med indsatslederen. 
Han overdramatiserer situationen og rapporterer med julelys i øjnene som et lille barn. Via hans 
egne kommentarer og eksperternes udtalelser vil han give et så dramatisk billede af situationen som 
muligt. Oven i det håber han på en så tragisk udvikling som muligt simpelthen for udsendelsens 
popularitets skyld. Hans rolle er først at rapportere fra begivenheden (og derved give spillerne 
information). Senere vil han blive opildnet og grebet af stemningen. Han vil klatre op ad bygningen 
for at få et eksklusivt interview. (mere om dette i gennemgangen af Akt III). 

Indsatslederen (Karl Würz)
Han er en meget militaristisk person som med arrogance taler ned til karaktererne. Han føler, 
at han har situationen fuldstændig under kontrol. Før karaktererne skyder et gidsel vil han 
proklamere, at de ikke kan rykke ind før får grønt lys fra forhandleren. Hvis de skyder derimod 
skyder et gidsel, vil han være meget aggressiv og lægge vægt på at gidseltagerne er monstre som 
dræber uskyldige, og at han ikke har noget tilovers for dem. 

www.BaD.dk

Hjemmesiden som startede det hele blev grundlagt af Andreas. Den indeholder en forside med en 
teaser, hvor Andreas har lukket en masse lort ud om samfundets fejl. Det er tydeligt, at der ikke 
er nogen større kontekst. Slagordene skifter lidt når siden opdateres men er alle i stilen »synes du 
Danmark er noget lort?«. Udover forsiden er der kun et forum og det er her spillerne har debatteret 
deres synspunkter om samfundet. Den første meddebattant er Jan, herefter har Søren, Peter og 
Patrick sluttet op om siden i vilkårlig orden. Cecilia er den sidste som er kommet på.  
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Danmarksturen

Inde på forummet aftaler de at mødes og tage på en tur rundt i landet, hvor de vælter sig i sprut. 
De mødes første gang her og deres relationer bygger på turen. De bekymrer sig meget lidt om 
hvem folk har været før de kom med i BaD. Det vitale for alle er fællesskabet og gruppen. Dette er 
grunden til de sparsomme relationer mellem Karaktererne.
Egentligt kender de ikke hinanden, det er det som skal komme frem igennem scenariet. 
De starter i det små, hvorefter det hele eskalerer til ekstremerne.
Handlinger på danmarksturen i lineært forløb: 
(Peter har solgt alt af værdi i sin lejlighed og købt en varevogn som de kører rundt i.)
(Andreas har bygget bomben inden danmarksturen »just in case«,«hvis vi fik brug for en bombe«)

Frådet mad i et supermarked i åbningstiden, derefter er de stukket af inden politiet er dukket op. 

De har smadret et luksuriøst hotelværelse. 

De har brændt samtlige danmarksflag af i et villakvarter (på nær et de efterlod på halv)

De har taget på bar, lagt an på piger (og taget de efterfølgende slagsmål)

De har brændt en lille lokalpolitistation af. 

Jan har makuleret dokumenter på sit gamle kontor.

Patrick har hevet folk hjem til sin fars villa, hvor vinkælderen er blevet benyttet og huset smadret.

Scenariet:
Scenariet er skåret op i 4 separate akter, disse bør have hver deres stemning, både fra bipersoner 
og for spilpersoner. Delene er adskilt af de klassiske dramaturgiske punkter, vendepunkt 1 og 2, og 
midtpunkt. Stemningen vil primært have at gøre med gruppens styrke/magtrelationer, fortidens 
indflydelse i spillet, graden af alvor, omverdenens reaktion osv.  

Tag oversigten frem og krydsreferer med den mens du læser dette afsnit. 
Vores fremgangsmåde er at beskrive den (efter vores mening) bedste løsning for spillets 
handlingsforløb. Men da det er rollespillere du har at gøre med, vil vi gøre hvad vi kan for at 
komme med nødløsninger på potentielle problemer. 
Mængden af bipersoner, personrelaterede events og radio indslag kan virke overvældende, de 
skal ikke nødvendigvis udspilles i kronologisk orden eller overhoved bruges allesammen. Det er 
blot vigtigt, at man tænker handlingen som fremadrettet. Man bør ikke bruge virkemidler fra en 
tidligere udspillet akt, medmindre man er sikker på hvad man gør. 
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Prolog: 
Efter spillerne er castet, har fået deres karakterer, læst dem og har stillet eventuelle spørgsmål til 
dem.
Spillederen læser prologen, »Hvad natten bragte« op. Du må gerne udpege spillerne når de nævnes 
i fortællingen så alle er ethundrede procent sikre på hvem der spiller hvem. Idéen her er at få 
spillerne ført ind i karakterene, gruppen, stilen og stemningen. Du kan (hvis dine spillere virker 
forvirrede) forklare at det sidste kursivstykke på karakterne er deres opfattelse af hvad der sker i 
minutterne efter prologen. Prologen bør have den effekt at spillerne bedre kan acceptere at de er i 
gang med at udføre en uhyrligt dårligt planlagt terroraktion. (Terror er det egentlig ikke engang, da 
de mangler både krav, mål og agenda.)
Når prologen er afsluttet og spillerne er klar går Akt I i gang.

Jan får et Cue-card med »Planen«

Akt I (legen)
Denne del er den mest direkte terroraction del i scenariet. Formålet i akten er her at lade spillerne 
lege gidseltagere. De kommer højst sandsynlig til at opføre sig både uprofessionelt og ubehøvlet 
overfor både gidsler og politi. Lad dem tro at de styrer showet. De regner nok ikke med at 
indsatsstyrken allerede angriber inden sidste del af akten. 

Stemningen 
Som aktens titel indikerer, skal denne del stile mod at gøre det let for spillerne. De skal helst se 
det som en forlængelse af deres Danmarkstur, og ikke som en markant anderledes aktion. Lad 
dem få magten. Lad folk føje sig. Lad dem få adrenalin-suset. Lad dem glemme den ubehagelige 
fortid. De skal køre showet, til en hvis grænse. Går det totalt bersærk vil det være ganske relevant 
at træde ind med Cue-cards. Særligt hvis de glemmer deres karakter i »kampens hede«. Det skal 
virke som om spillerne har styringen, men du skal hurtigt træde ind med bipersoner (forhandleren), 
radioindslag eller Cue-cards (»Er Peter i virkeligheden så voldelig?«). Dette gøres både for at dreje 
spillet tilbage på sporet, og for at give lidt luft til en over- eller underophedet spilsituation.
Lad dem føle magtrushet. Giv dem minder fra Danmarksturen for at underbygge sammenholdet. 

Handlingen:
Trappen
Handlingen er ganske ligeud at spillerne bliver briefet på trappen til folketinget af Jan om planen 
for aktionen. Der er en metaldetektor indenfor døren, men man kan sagtens smide en taske 
udenom. Hvis du har lyst kan en ældre opsynsmand/sikkerhedsvagt antaste dem og spørge hvad de 
laver. (et oplagt første gidsel). Han vil selvfølgelig ikke gøre modstand.
Vejen til salen er mennesketom og alt går som planlagt

I folketings salen
Spillerne braser ind, alle i folketingssalen går i panik. Der må gerne lægges vægt på tumulten og 
kaoset. Så snart en råber om bomber/pistoler/gidseldrama, vil politikerne forholde sig roligt. 
Massen af gidsler vil være lammet af frygt i resten af Akt I, evt. med enkelte undtagelser. Spillerne 
har her frihed til at interagere med gidsler, holde brandtaler, komme med krav til forhandleren osv.
Allerede her bør »Radioindslag 1« blive læst op, både for at introducere radioværten og for at 
fortælle at medierne allerede er på pletten(før politiet).
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»Radioindslag 2« falder før slutkonflikten, og introducerer indsatslederen i scenariet.

Hen mod slutningen af akt I vil det være ideelt hvis spillerne kommer i konflikt med gidslerne/
forhandleren. Særligt hvis dette munder ud i skud (i den ene eller anden retning) lad et gidsel blive 
såret, og lav derefter en meget følelsesladet beskrivelse af hvad ofrets familie foretager sig nu (laver 
mad, er i børnehave) se afsnit ”spilteknik: Cutscenes”.
Formålet er at lade spillerne forstå at dette ikke er en actionfilm, gidslerne er virkelige mennesker. 
Karaktererne har aldrig gjort noget lignende, og du skal derfor sørge for at det gør ondt på spillerne 
at skyde folk.

Forhandleren ringer en sidste gang og kommer nu med krav og virker aggressiv, truer måske med 
at indsatslederen gerne vil storme stedet. Inden de kan nå at reagere på dette ultimatum går spillet 
direkte til Vendepunkt 1
Lad Jan få et Cue-card med en »Ny plan« meget få minutter fra at du vil skifte til vendepunkt 1. Planen er 
at få dem til et mindre lokale med færre gidsler, beholde bomben osv.

Bipersoner i Akt I

Statsministeren vil stå frem og være gidslernes talsmand og repræsentant. Hun vil ikke presse 
gidseltagerne hvis de virker aggressive. Hvis muligheden byder sig vil hun spørge til »hvorfor gør i 
det her?«, »Hvad vil i have?«. Hun skal gerne virke føjelig og underdanig overfor spillerne. 

Ministeren vil blive set af Jan når/hvis der er spillerum til det. Hvis Jan ignorerer ham kan 
Ministeren selv antaste spillerne og spørge til dem, være slesk over for dem. Dette gør han for at 
slippe ud hurtigst muligt. Han vil konkret spørge »Jan hvad er det du laver, kan du omgående 
lægge det skydevåben?«, »Jan jeg troede du var fornuftig, det her er jo absurd?«. Efter dette er det 
ganske sandsynligt at Jan ikke lader ham tale videre. Hvis Jan skyder, prøv at sørge for at det ikke 
er dødeligt, da ministeren kan blive en brugbar biperson senere i scenariet. Han er dog gidslernes 
oplagte dødsoffer, og der er derfor en risiko for at han forsvinder ud af scenariet i akt 1 eller 2. 
Skydes han vil det selvfølgelig skabe stor opstand hos gidslerne og opmærksomhed fra medierne.

Skydes Ministeren kommer »Radioindslag 3« kort efter  

Forhandleren vil ringe til en telefon som står under et af bordene ved siden af talerstolen. 
Forhandleren vil virke urutineret og nervøs over situationen. Han spørger selvfølgelig hvad 
gidseltagerne kræver. Han vil præsenterer sig som deres »bedste ven« og fortælle dem, at »målet er 
at få alle ud i live«.

De kan godt få et kamerahold ind (det burde ikke kunne ødelægge spillet)
Han kan ikke fjerne politifolkene fra området udenfor (det er indsatslederens beslutning)
De kan få mad/drikkende og lignende. 
De kan ikke få million beløb på stående fod (det tager tid, forhandleren vil her trække i lagdrag)
De kan ikke få en helikopter ( den kan ikke lande foran bygningen, der er for mange folk samlet der, der er 
for mange master/ledninger/bygninger i vejen).
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Forhandleren vil blive ved at ringe, hvis de ikke tager telefonen. Smadrer de telefonen, ringer han på en 
anden telefon i folketingssalen 

Radioindslag i Akt I
(Indslag 1)Et kort oprids af situationen udefra
(indslag 2) Interview med indsatslederen

Vendepunkt 1
Lav en Cut-scene hvor følgende kommer frem.
Antiterror korpset skyder tåregasgranater ind ad vinduer, det bliver svært at ånde, øjnene brænder, 
huden svier. Gidslerne går i panik og vælter mod hoveddøren. enten lægger spillerne mærke til en 
dør ude i siden af salen, eller også ser de statsministeren vakle ud af den(hun er vigtig at få med). 
På gangen er en låst elevator. Der høres tumult fra enden af gangen, (hvis de er for selvsikre kan 
de høre noget i stil med »rød deling ryk frem« hvilket burde give dem fart på). Statsministeren har 
nøglen til elevatoren, og er i gang med at låse den op hvis hun har løbet i forvejen. Alternativt, 
fortæller hun spillerne hvor elevatoren fører hen og giver dem panisk nøglen. (dette gør hun 
for at få de paniske og uprofessionelle gidseltagere til at falde ned. Loungen er noget af det mest 
afslappede på Christiansborg og der kommer ikke bare sådan lige politifolk brasende ind og gør det 
hele til et blodbad.) elevatoren kan officielt rumme 10 mennesker, de kan klemme dem selv og deres 
få gidsler med.
Har de for mange vil de overskydende blive væk i gashelvedet i salen, har de for få vil disse have 
fundet vej til gangen og venter på elevatoren med statsministeren.

Sørg for at de får de 5 gidsler med til næste akt, Statsministeren, Ministeren (hvis han stadig lever), 
Erhvervspraktikanten, Eksileren og Pædagogen. Sørg for at bomben kommer med. Måske kan de miste en 
pistol, så der kun er en tilbage (Patrick mister måske sin i kaoset)

Sørg evt. for ved hjælp af Cue-cards, at spillerne spærrer elevatoren da de er kommet op til Loungen(f.eks. 
med et møbel) så den ikke kan bruges af andre. Dette vil gøre det nemmere for spillerne senere.

Hvis karaktererne forsøger at overgive sig, flygte ud af hovedindgangen eller intet foretager sig, skyder 
politiet efter dem pga. kaoset i salen. (En af karaktererne kan evt. rammes i armen og miste en pistol)

Akt II
Hvis spillerne ikke har været rolige karakterrollespillere, kan det være relevant med en kort 
pause her. VI foreslår at akt II(og akterne frem) evt. køres semi-live, herved forstås at der laves 
stolegrupper til de relevante rum (mere om det senere). Mens der skal rykkes rundt, kan spillederen 
spørge om nogen har brug for en lille pause, (tage en cigaret/ hente en kop kaffe). Effekten af 
pausen er at få deres »arousal« (det nærmeste danske ord må være ophidselse) bragt ned. Hvis 
spillerne er helt oppe og ringe over action elementet, vil det være klogt at lade dem falde ned 
inden det mere følelsesladede karakterspil sætter ind. Alternativt kan pausen være en dum idé hvis 
spillerne kører efter planen og alt går smurt. Vej stemningen og træf dit eget valg. Bed eventuelt 
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spillerne skimme deres karakterer inden akt II sættes ind.

Location:
Hele resten af scenariet foregår i Loungen, på toppen af Christiansborg. Den eneste vej ind/ud 
er elevatoren spillerne er kommet op med. Der er selve loungerummet med bløde sofaer, cigarer 
og en diskret flaske cognac. Rummet benyttes til at modtage udenlandske statsoverhoveder, 
finansfyrster og andre vigtige personer. Det er overdådigt og prangende. Der er selvfølgelig 
mørklægningsgardiner, grundet rummets karakter. De bør være trukket for allerede når spillerne 
ankommer. Fra en lille gang/entre går også en dør til et kontor og et toilet. Kontoret er ikke særligt 
stort, et skrivebord og enkelte reoler med lovsamlinger og lignende. Formålet med dette lokale 
er at give spillerne en mulighed for at dele sig op. Det kan igen medføre en øget åbenhed overfor 
hinanden, da der ikke er TV og 120 gidsler at tænke på. Toilettet er der både af åbenlyse årsager, 
og også for at spillere kan isolere sig (Patrick), eller udføre private sager (Peter og morfinen). 
 

Stemningen.
Spillerne skal i Akt II føle en hvis grad af tryghed. Politiet ved ikke hvor spillerne er, de forsøger 
at finde spillerne, men gør det med så umådelig forsigtighed (grundet bomben og statsministeren) 
at det tager mere end akt II. Nu er det vigtigt at koncentrere spillet om karaktererne, og deres 
medbragte gidsler. Gidslerne skal blive menneskeliggjort gennem denne fase. Det er her alle skal 
bindes sammen, og lige så stille begynder fortiden begynder at presse sig på. 

Prøv at få etableret en ro i karaktererne. Hvis de stadig er oppe at køre, så lad være med at spille 
bipersonerne ind. Lad dem forholde sig i ro indtil karaktererne er kølet ned 

Handlingen:
Her er det afsnit hvor det åbne karakterrollespil udfolder sig. Der er egentligt ikke nogen konkret 
»handling« i akt II. Det som akten handler om er udelukkende spillet mellem gruppens medlemmer, 
og spillet mellem gruppen og gidslerne. 
Der er til gengæld nogle events du kan spille ind:

Akt II bæres af spillet mellem karaktererne og bipersonerne. Bipersonerne skal personliggøres. Stemningen 
skal være rolig og spillerne skal fordybe sig i karaktererne.

Meget hurtigt i akt II bør du læse »Radioindslag 3« op, det vil give et billede af hvor politiet står.
Lidt senere i akten spilles »Radioindslag 4«, evt. hvis spillerne forsøger at flygte. Ellers bare som 
endnu en tilstandsrapport udefra.

At Patricks far ringer og skælder ud, kan ske i Akt II. 

Du kan Cue-carde  Patrick til at få et af hans ”jeg vil være alene” angstnedture, og låse sig inde på 
toilettet. (medmindre du vil gemme dette til Akt III) 

Peter kan få symptomer (som lægger op til anfaldet i Akt III) f.eks. koldsved, hjertebanken osv. Han 
bliver nødt til at tage noget morfin for at dæmpe ubehaget.
 
Mod slutningen af akten, kommer »Radioindslag 5«. Her vil politiet for første gang blive fremstillet 
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som værende i mangel på kontrol over situationen, og spillerne fremstå som værende foran.  

Spillerne burde gerne komme ind i overvejelser om hvem der skal have ”leder”status. Her vil det 
være oplagt at Cue-carde Cecilia til at kæmpe om positionen, hvis ikke dette sker af sig selv. 

En god og emotionel debat om hvad der gik galt i salen, hvad der skal gøres nu bør også finde 
sted.  Pas på at dine spillere ikke ønsker at forlade rummet. I yderste instans cue folk, eller lad 
statsministeren pointere at politiet sandsynligvis kører ”zero tolerance” politik og skyder gidseltagere 
uden varsel. Derudover kan de evt. høre tumult fra indsatsstyrken i gangen under dem. Det kan 
de i hvert fald, hvis de prøver at tage elevatoren ned. Dette burde skræmme dem nok til at vende 
tilbage til loungen hurtigst muligt.  

Et vigtigt element i Akt II er gruppen og hvordan de forskellige karakterer passer ind. 
Kompromitterede informationer begynder at dukke op, men det bør være muligt i Akt II at forsone 
sig med gruppen.

Bipersonernes opførsel i Akten: 

Statsministeren: Hun træder i karakter når spillerne er faldet til ro. Taget i betragtning 
hvilket pres de udsættes for indtil Akt II, er det ikke sandsynligt, at hun får spillerum før nu. 
Statsministeren vil forsigtigt prøve at nå ind til Cecilia, da hun er gruppens eneste kvinde. 
For at gøre dette, vil hun åbne sig selv og derved gøre sig selv sårbar. Hvis dette lykkedes vil 
Statsministeren sandsynligvis være fredet af Cecilia. Udover Cecilia vil hun forsøge at tale resten af 
gruppen til fornuft, og få dem til at falde ned. Statsministeren er i Akt II en rolighedsfaktor, som vil 
forsøge sig frem med venlighed. Dog har hun en grænse, som er nærmere beskrevet i »Bipersoner«. 
Hun er under resten af scenariet hovedbipersonen i scenariet, og hun må derfor overleve. Sørg 
for at spil hende hurtig ud mod Cecilia, hvis ikke Cecilia er for skydegal. Under beskrivelsen af 
Statsministeren står hendes fremgangsmåde overfor karaktererne, hvilket burde holde hende i live. 
Desuden er hun jo statsminister, og har derfor en stor forhandlingsværdi.    

Ministeren: Hvis ministeren stadigvæk er i live og ved godt helbred, vil han være sammen med 
spillerne. Hvis han er blevet dræbt på vejen, prøv så vidt muligt kun at såre ham, er han ude. Vi 
antager nu at han er med spillerne:
Ministeren vil i denne Akt fortsætte sit sleske spil for at komme ud. Han konfronterer her igen 
Jan med at han vil ud. Han er den mindst samarbejdsvillige biperson gennem hele scenariet. Hvis 
relationen er for spændt mellem spillere og bipersoner kan du lade ministeren glide i baggrunden. 
Hvis det bliver for hyggeligt kan du spille ham ind igen.

Pædagogen:  Han er selvfølgelig i chok i starten, men så snart han kommer i ene rum med 
gidseltagerne, får han et indblik i, hvordan gruppen fungerer. På sidelinien vil han hurtigt udpege 
Andreas som en farlig faktor. Derefter vil han prøve at komme i samtale med Andreas for at 
overbevise ham om, at han er syg og behøver psykologhjælp. Hans indgangsvinkel til Andreas er, 
at vinde tillid, ved at præsenterer sig selv ved fornavn og evt. byde ham på en drink eller en smøg. 
Han vil give Andreas ret i hvad han siger og roligt bygge tilliden op. 
Hvis han kan komme til det kan han snakke om Patrick og Cecilia’s fremtid (hvis de opgiver 
gidseldramaet). (Ps. Pas på med at give dem for meget grund til en overilet flugtaktion)
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Pædagogen minder meget om Sven (Andreas’ psykolog). Hvis Andreas ikke ser det, så kan du fortælle ham, 
at han ser Sven i pædagogen.
 
Praktikanten: Hun er 9. klasses erhvervspraktikant og ender tilfældigvis i samme lokale som 
spillerne. Hun er naiv, forstår ikke situationen og er præget af en manglende situationsfornemmelse. 
Hun er meget bange og græder af frygt. 
Hvis de generer hende eller truer hende, vil hun, spørge efter sin mor, klynke »skyd mig ikke«, »jeg 
vil hjem«, »jeg vil ikke være med mere« osv.  
Hun vil klamre sig til Statsministeren hele tiden for at søge tryghed. Hvis spillerne vil lade hende 
gå, vil hun insistere på, at Statsministeren skal med, ellers tør hun ikke.
Når de er faldet til ro, begynder hun så småt at slappe af. På et tidspunkt vil hun søge trøst hos 
Søren, da hun ser ham som en faderfigur. Her vil hun være meget pågående og klæbrig. Hele tiden 
spørger hun Søren om, »hvem de er« og »hvorfor de gør det«. 
Derefter plaprer hun løs om sin mor, som venter hende derhjemme, og »at hun er praktikant i 
folketinget i denne uge«, osv. Hvis Søren viser omsorg for hende, vil hun bare knuge sig mere til 
ham.         

Eksileren (Kachir Ôzan): er i chok hele Akt II og er derfor usandsynligt svær at komme i kontakt 
med. Han vil ikke være relevant at bringe ind endnu.

Midtpunkt
Her er det handlingen knækker, det er herfra vi skal til at bevæge os stille og roligt mod enden 
af scenariet. Det er op til dig hvornår midtpunkt indfinder sig, det vil selvfølgelig være det mest 
logiske at have det omkring halvvejs i scenariet. Hvis spillerne begynder at slappe for meget af, og 
spillet går i stå, så lad midtpunkt indfinde sig og ryk til 
Akt III. Midtpunktet er et event og vil indikere hvilken vej historien skal gå. Midtpunktet er blot et 
anslag og et radioindslag. (og i sin form minder det om de 2 vendepunkter)

Handling 
Spillerne hører kraftig tumult neden for lokalet. Der høres slagord og kamplarm. Umiddelbart her 
sendes »Radioindslag 7« for at underbygge stemningen i akt III.

Radioindslag
Demonstranter i gadekamp mod politiet. Politiet i undertal, uden kontrol.

Akt III:
Umiddelbart efter Midtpunkt vil der ikke være den store forandring i historien. Men stille og roligt 
vil gidslerne give dem modspil. De vil få events som de skal tage stilling til, de vil opleve bagsiden af 
deres rolle som gidseltagere som akten skrider frem. 

Stemning: 
I Akt III begynder ubehagelighederne at tage til igen. Den støtte og kontakt de har fået fra gidslerne 
bliver mere offensiv. Masserne udenfor folketinget giver dem støtte, desperationen og oplevelsen af 
at være blevet groft misforstået er essensen i Akt III. Spillerne skal opleve konflikter med hinanden 
med fortiden og gidslerne. Der må gerne herske frygt, isolation, anger osv. osv. Det er fra Akt III og 
frem, at en håbløs og fortabt stemning skal tage til.
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Handling og events:

Interviewet
Efter et givent tidsrum vil »Radioindslag 7«, blive brugt. Her vil radioværten røbe at politiet nu ved 
at de gemmer sig i  Loungen. Han vil blive så opstemt, at han kravler op på taget af bygningen, 
hvorfra han banker på vinduet og ønsker et eksklusivt interview: 

Hans Schmidt er totalt entusiastisk da han endelig når overbygningen og banker på ruden. 
På dette tidspunkt bør spillerne være langt fra euforisk stemning. Der er blevet drevet ud af 
gidslerne, hinanden og den uløselige situation de har bragt sig selv i. 
For at komme ind vil han prøve forskellige metoder i følgende rækkefølge:
1. Først vil han banke på.
2. Så vil han prøve at overtale dem til at åbne. Tilbyde sin hjælp osv.
3. Dernæst vil han prøve at smadre ruden med hvad han nu kan finde, eller fødder og arme.  
4. De vil måske kræve et eller flere punkter fra listen under næste afsnit.
5. Endelig kan spillerne være så hjerteløse at lade ham blive udenfor, skyde ham eller vippe ham 

ned fra taget.(dette bør nok undgås, da han kan være et fedt spilelement hvis han kommer 
indenfor. Prøv så vidt muligt at undgå det med Cue-cards og lignende, medmindre du har en 
god ide.)

De vil enten ikke kunne tage ham seriøst, eller være helt vildt negative overfor ham, dels fordi han 
er så meget oppe at køre, dels fordi at han vil interviewe dem i deres laveste øjeblik, og dels grundet 
hans måde at dække deres aktion på. 
Han er totalt succeshistoriedrevet, populistisk og overdrevet. 
Værst af alt er at han sender direkte Live til hele Danmark, og de har ikke lyst til at alle tager del i 
deres interne problemer, eller at gidslerne kan få lov at udnytte »sendetiden«.

De vil nok gøre en eller flere af følgende:
1. Kræve at han skal slukke for sin mikrofon, smadre den eller lignende.
2. Sige at han skal holde kæft med sine ideer om et eksklusivt interview.
3. Smide ham ud. 
4. Sætte sig i respekt over for ham, enten ved trusler, vold eller at kneble ham.

Han vil ikke forstå dem, fordi de er så meget anderledes(på det her tidspunkt) end han havde gejlet 
sig selv og alle andre op til. Dette vil også bevirke at han ikke fatter de hentydninger de kommer 
med, og han vil modsætte sig at de dropper ham med alt hvad der står i hans magt. Han vil have 
det interview inden han går igen. 

»I sidste ende kan der ske flere ting.
1. Han får sit interview, bliver, smider sig selv ud, eller bliver smidt ud. 
2. Han bliver derinde enten i bagbundet form eller lignende.
3. Èn af spillerne føler sig så provokeret at han bliver henrettet, kan også ske ved et uheld (f.eks. de 
smider ham ud vinduet og falder ud over siden på bygningen.«
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Peter vil i Akt III få et reelt ”sygdomsanfald” (klinisk set er det et panikangst anfald, fremkaldt 
af den stressfulde situation og hans frygt for at dø), udlever et Cue-card med samme tekst som 
»Peters anfald«. Statsministeren kan nævne at Kachir er læge, og der kan skabes spil om at 
overtale Kachir til at tilse Peter. Resultatet af hans overfladiske undersøgelse, er at Peter har haft 
et angstanfald (ikke hjerteproblemer eller lign) og har taget morfin (det kan han se på Peters små 
pupiller) 

Gidslerne vil begynde at tage til genmæle over deres usle gidseltagere. De vil presse dem, skælde 
dem ud og give dem dårlig samvittighed. Her er det du kan køre 100% følelses porno. Lad det være 
dybt, lad det være stærkt. Spillet skal køres op i intensitet.

Patricks far vil ringe og hvis det er anden gang han ringer, vil han undskylde sin vrede da han 
tidligere ringede om huset.
Hvis han ikke har ringet før, er han ligeledes hverken vred eller bitter over ødelæggelsen af hans 
hus. Han undskylder, at han har været en dårlig far. Faderen skal være uhyrligt overbevisende, alle 
tricks i bogen skal benyttes for at give Patrick dårlig samvittighed. Lad faderen opføre sig, så Patrick 
vil blive ramt hårdest muligt.  

Sørens datter Lise vil ringe til ham, og spørge hvad far laver. Græde og være knust. 
Hun er mellem 10 og 14 år alt efter hvad du helst vil have. Jo ældre hun er jo mere af situationens 
alvor forstår hun. Skal du i fængsel, jeg vil ikke miste dig, osv. osv. Det behøver ikke være langt, 
men det skal helst ramme Søren hvor det gør mest ondt; 
”min datter elsker mig stadig og jeg ender med (i bedste fald) at skulle i fængsel”

Bipersonernes opførsel i akten:
Det er ganske plausibelt at samtlige gidsler nu har fundet ud af at der egentligt ikke er noget mål. 
Deres gidseltagere har udsat dem for livsfare og ubehag uden reel grund. Det vil samtlige gidsler nu 
spille på. Det vil for evigt være et traume i deres fortsatte liv, hvis de overlever.

Statsministeren (Tina Nicolajsen)
Vil fortsætte med at konversere spillerne, men bliver mere aggressiv, hun vil generelt slå på 
følgende ting. 
”jeg har mistet min søn for 3 år siden og jeg er kommet over det. 
Hvad giver jer ret til at skade andre fordi i har det dårligt. 
Skal min mand både miste datter og kone fordi i har det skidt.
Hvordan tror i Sidses mor have det med at hendes datter er gidsel.
Tror i det her gavner stakkels Sidses opvækst at i har taget hende som gidsel.
»Og rettet mod Cecilia kan hun fortælle hende om hvordan hun heller ikke kunne se en mening 
med det hele og valgte statskundskabsstudiet og kæmpede sig til en mening i tilværelsen. 
”Det er ikke samfundets skyld det her, det er din egen!”«

Pædagogen (Kristian Grønlund):
Vil særligt påpege det kritiserbare i, hvordan de andre har kunnet betragt Andreas som 
normal. Andreas er klart mentalt forstyrret, har tydelige problemer med autoriteter, følelser og 
konsekvenserne af egne handlinger.  
Han er her ikke frivilligt som i andre. ”han skal i behandling og det skal i andre, og vi andre måske 
også for den sags skyld”. ”I skulle skamme jer over at have taget ham med”
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Eksileren (Kachir Ôzan )
Nu hvor faren er drevet over, kommer Kachir til sig selv. Han har genlevet det torturhelvede han 
var i, inden han flygtede til Danmark. Han er rasende over hvordan de har behandlet ham. Deres 
”for sjov” terroraktion er nogenlunde ligeså meningsfuld som den tortur han er blevet udsat for. 
Han har et meget stort kropssprog, og taler yderst groft og nedladende om karakterenes aktion.
Det er derfor meget svært at få ham overtalt til at tilse Peter, men det skal helst lykkes for at få 
Peters sygdoms dødelighed dementeret og påvist hans morfin misbrug. Kachir er trods alt læge, 
og spillernes samvittighed burde blive en tand mørkere af, at en person med stor foragt for dem, 
hjælper dem i en meget presset situation.  

Erhvervspraktikanten (Sidse Madsen)
Sidse skal helst knytte sig til en eller flere af spillerne, hun er egentlig en sød pige. Hendes baggrund 
fra et socialt belastet hjem med en voldelig far, og nu enlig mor gør det endnu mere synd for hende 
hun er gidsel. Hun har glædet sig til at komme i praktik i folketinget og vil gøre verden til et bedre 
sted når hun bliver voksen. En dårlig smag i munden burde brede sig over at have taget en lille 
uskyldig pige som gidsel. 

Cue til Søren: Hun minder ham om hans datter

hvis spillerne forbarmer sig og vil løslade Sidse, vil hun kræve at få Statsministeren med ned. Hun tør ikke 
tage alene ned i den store bygning med gas og bevæbnede politifolk

Vendepunkt II
Med hensyn til folkemængden foran Christiansborg, vil de nu blive trætte af at stå der uden at der 
sker noget. Brug regn eller lignende som trigger til at de går hjem. Sensationsballonens luft er gået 
ud, gidseldramaet er ikke et drama længere.

Nu hvor gidslerne gerne skulle have givet spillerne rigtig dårlig samvittighed, vil de forhåbentlig 
også have vundet en del magt. Det som sker i vendepunkt II er at gidslerne simpelthen går 
deres vej. De føler sig misbrugt og holdt for nar af nogle usle stakler. Faktisk sker det ofte under 
gidseldramaer at gidslerne på et givent tidspunkt bliver apatiske og ligeglade med faren ved at gå. 
Gidslerne går og spillerne kan ikke få sig selv til at skyde dem.
Hvis en spiller forsøger at skyde et gidsel, så lav en Cut-scene hvor gidslets hårde tilværelse bliver 
resumeret. Smør så tykt på som muligt. Beskriv ind imellem den rystende hånd med pistolen, 
beskriv hvordan spilleren kniber en tåre, beskriv hvor udkørt og stakkels gidslet ser ud, efter at 
have været udsat for BaD. 

hvis kombinationen af offer og pistolmand ikke er særlig følelsesladet, så beskriv i Cut-scenen at efter kort 
rysten, bryder den af de andre som har haft det næreste forhold til gidslet ind og fjerner pistolen.

bliver spillerne direkte voldelige så forsøg at beskrive dig ud af det. 
”stakkels Sidse ligger blødende på gulvet efter du har slået hende ned, hvad gør du næste gang?”
eller ” i det øjeblik næven rammer, husker Kachir de lange timer med slag, glødende metal, pisk og 
nedværdigelse. Det hele kommer tilbage til ham da slaget rammer.”
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Er det kropumuligt at få spillerne til at lade gidslerne gå, må du lave en Cutscene, vi ved godt at 
spillerne vil være utilfredse med denne løsning, men vi er nødt til at skulle videre i scenariet. (det 
er nok ok hvis de seks blot beholder, Christian eller Kachir, eller Radioværten hvis det er aktuelt, 
men deres trumfkort statsministeren, skal ud)

Da gidslerne er gået, er de flinke nok til at sende elevatoren op igen. De ønsker egentligt ikke 
spillerne dræbt. De regner kraftigt med at gidseltagere uden gidsler går af sig selv. 

Akt IV
Nu er spillerne (forhåbentligvis) alene i Loungen. De vil måske regne med at politiet stormer 
rummet, men efter at have hørt de løsslupne gidslers beretning vurderes det til at være mest sikkert 
at vente på at de kommer ned af sig selv. Akt IV fortsætter så lang tid som du vil, men mellem et 
kvarter og tre kvarter må være passende. Det afhænger hvor meget de kan spille selv, og stadig 
have det sjovt med det. 

Stemning:
Stemningen skal her være, at det hele er håbløst. De ved godt at de har tabt på alle måder, og 
”missionen” er fejlet, demonstranterne er taget hjem. De er helt alene og glemt af verden. Det vil 
virkelig være i scenariets ånd hvis karakterer går kold, vil trøstes, eller blot hader sig selv(måske 
endda selvmord). Her er der roen til at få hinandens baggrund på bordet. Det er kun dem, det er 
BaD’s sidste tid, og det er op til spillerne hvad den skal bruges til. 

Handling:
Du kan eventuelt cue spillerne til at bringe debat emner på banen, f.eks.
”Hvorfor..?”
”Hvad gik der galt?”
”Hvad så med os nu?”
”Skal vi ikke bare  nyde den sidste tid sammen?”

Mere spillermålrettet:
”Hvad har du imod din far,?” (Patrick)
”Hvor kender du egentligt ministeren fra?” (Jan)
”Hvor syg er du egentligt?” (Peter og Andreas)
»Hvad har du fået ud af dine magtbestræbelser?« (Cecilia)
»Hvorfor fulgte du flokken?« (Søren)

Epilog:
Aftenens mørke dyne har nu lagt sig over København, folk er gået hjem for at varme sig i deres 
stuer. I et loftsværelse i en kæmpe bygning, sidder seks ødelagte mennesker. De er færdige, ingen 
bekymrer sig om dem længere.  

”Efter at have sendt specialudsendelser om gidseldramaet på Christiansborg hele dagen, vender vi 
nu tilbage til den normale sendeflade.”
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Del scenariebedømmelsesarkene til spillerne ud umiddelbart efter epilogen. Forlad derefter lokalet 
og hold en kort pause. Vend tilbage når spillerne har udfyldt papirerne og tag en snak om scenariet 
med dem, hvis du har lyst.
Husk at få bedømmelses arkene igen og aflever dem i info. Vi vil meget gerne have feedback på 
vores første scenarie 

Spiltekniske elementer:

Filmiske elementer og Cut-scenes:
Scenariet har en meget »real-time« opbygning, men det kan til tider være relevant at benytte 
sig af nogle få Cut-scenes. Det mest oplagte sted for disse klip er når gidsler bliver mishandlet af 
spillerne. Her bør spillet pauses mens du beskriver hvilke konsekvenser det har for offeret. Smør 
tykt på, beskriv de stakkels uvidende familiemedlemmer, beskriv hvordan livet vil ændre sig for 
den stakkels biperson. Brug Cut-scenes til at understrege alvoren i deres handlinger, giv dem dårlig 
samvittighed. 
Eks.: spillerne har skudt et tilfældigt gidsel i benet.

»Ulf Michaelsen’s kone venter på at han kommer hjem så de kan planlægge den kommende 
ferietur med børnene. Ulf skulle have hentet sine to små børn i børnehave og fritidshjem. Han 
skulle have spillet fodbold med hans venner, hvilket er hans store hobby. Nu må han se frem til 
knæoperationen og den smertestillende medicin. Et liv som invalidepensionist, og handikappet 
familiefar.«

Cue-cards:
At dele små sedler ud til spillerne hvor man skubber dem i en given retning kan opfattes som 
uønsket spillederindblanding. Vi har den opfattelse at spillere oftest rent faktisk gerne vil have 
spillederen til at give dem input. Sedlerne kan i høj grad hjælpe en spiller som er gået i stå, og som 
derved behøver hjælp til at komme i karakter igen. Spillerne bør have at vide inden spilstart, at 
det ikke er med ond vilje at disse Cue-cards deles ud. De er beregnet som hjælp hvis spilleren ikke 
træder ordentligt i karakter. 
Der er forskellige typer kort:

Minde spilleren om ting i karakteren
»Husk på dit forhold til Cecilie, BaD«

Bede spilleren udføre en handling
»Du vil være alene, du låser dig inde på toilettet«

Sætte spilleren i gang med at spille mod bipersoner/andre karakterer.
»Journalisten er et dumt svin«,«skal Jan virkelig være lederen«
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Flow kontra lineær opbygning:
Husk på at vores forslag til rækkefølgen af kun er et vejledende forslag. Hvis det går alt for 
stærkt så udskyd events lad spillets hastighed og intensitet styre hvilke events og bipersoner du 
introducerer. Hvis spillerne spiller glimrende og det virker forkert at have så mange indslag, så aflys 
nogen af de mere (plotmæssigt) irrelevante events. Hvis enkelte spillere mangler input så udsæt dem 
for lidt mere modspil fra bipersoner og lignede. 
De eneste retningslinier er at du ikke må gå baglæns i scenariets stemningsudvikling, med mindre 
det er 100% vitalt. Hvis spillerne er på vej til at opgive alt så snart modstanden i Akt III melder sig, 
er det måske nødvendigt at lade bipersonerne opføre sig som i Akt II indtil man igen øger presset. 
Tænk på hvor du er henne i scenariet, hvor du vil/skal hen og hvor du har været. Hellere give dem 
31⁄2 fede timer med intenst spil, end 5 timer med dræbende lange pauser grundet trætte spillere.

Pauser
Hvis du ikke kan køle actionen af, eller hvis du kommer i paniklignende situation når tingene ikke 
kører efter planen, eller hvis spillerne ikke er videre Aktive. Så kan det være meget godt at tage en 
kort pause. Lade alle puste ud, lade op og være klar igen. 
Faren er at du kan miste spillernes tillid. Det at holde pause kan for spillere virke som om alt kører 
af helvedes til og at du ikke har styr på tingene. Altså sørg for at det virker enten meget passende 
eller velovervejet at holde pausen. Et godt sted for en »cliffhanger« er efter Vendepunkterne og 
Midtpunktet. 

»Jan er ikke John McLane« 

Du kan blive udsat for spillere der griber bolden på den forkerte måde, dvs. at de ikke forstår hvor 
vi vil hen med handlingen. De kan være friske på at skyde så mange gidsler som muligt, gå imod 
antiterror korpset enemand, spørge hvor mange hitpoints de har osv. Det nytter ikke noget at du 
som spilleder i den situation, banker hovedet mod bordpladen og flår dig selv i håret.
Det er mest sandsynligt at hvis det sker, er det allerede i Akt I, fra starten af scenariet. Spillerne 
har her hele folketingssalen, en masse gidsler, skydevåben og en bombe i deres magt. Nogle vil 
måske blive actionfilmsagtige og lege (anti)-helte. Det er egentlig også ok, så længe de ikke gør 
noget fuldstændig dumt. Det er faktisk en fordel for handlingen videre frem hvis de begår moderate 
dumheder som trusler, tæsk og lignende. Hvis du kan få dem til at se deres handlinger i et rationelt 
fornuftigt lys hvor gidslerne er mennesker med deres egne indre dæmoner at slås mod, vil det være 
effektfuldt hvis du kan få dem til at tænke ”hold kæft hvor har vi været nogen lede svin”. Hvis 
denne ræsonering kan opstå i spillet hen ad slutningen på Akt III/starten på Akt IV så har du ramt 
vores ide med hvordan rollespilleres actionlyst kan misbruges på den helt rigtige måde.

Hav kontrol, undgå panik.
Det bedste råd vi kan give er nok »undgå panik«, prøv at finde ud af hvor dine spillere er henne, 
hvor intense de er, hvor meget de er på. Jo mere fascistoid og firkantet du kan være i de mere 
brutale episoder (politiet stormer, Kachir skælder ud osv.) jo bedre. Vær empatisk og emotionel 
når bipersonerne vil forsone sig med deres gidseltagere. Styr spillet. Spillere vil hellere have en lidt 
fastlagt intens oplevelse, end en fri flad nedtur. Benyt din kontrol til at styre stemningen, giv dem 
en voldsom oplevelse og en god start på Fastaval 2004.
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Tematik og scenariets ånd
Vi vil her mod slutningen, beskrive de temaer, samt atmosfærer der behandles i scenariet. 
Følgende er ikke tilknyttet specifikke steder i plottet, men vil forhåbentlig give dig en vis baggrund 
til at forstå tankerne bag.
Vi håber disse temaer kan hjælpe dig med at realisere vores idé, ikke blot idéen om at sætte 6 
almindelige uheldige skæbner til at udføre et gidseldrama. Men nærmere idéen om at systemet 
ikke kan væltes ved hjælp af simpel vold, gruppens magt over individet, samt magt i det hele taget. 
Scenariet bør efter vores mening være gennemsyret af dette, og vi håber at denne formidling letter 
dit arbejde med at køre Børn af Danmark.

Magt og kontrol
Alle kender den dejlige beroligende følelse af at man har styr på en situation. Selvom det nok er de 
færreste der kender følelsen af fuldstændig magt, magten over et andet menneskes liv. 
De fleste vil nok umiddelbart føle afsky ved denne totale magt, men i en situationen, vil man 
sandsynligvis føle sig det andet menneske overlegent. En følelse af fuld kontrol. 

Karaktererne bliver fra scenariets begyndelse konfronteret med netop følelsen, af at have magten 
over, ikke et, men mange mennesker liv. Deres handling kræver, at de bruger denne magt og 
kontrol. 
Hvis spillerne ikke opretholder deres magt og kontrol vil omverdenen, dvs. gidslerne og politiet, 
tage magten fra dem. Netop der opstår det centrale magtaspekt i scenariet, fordi spillerne ikke kan 
opretholde deres magt, da de i virkeligheden slet ikke ønsker at dræbe deres gidsler.
 
Symbolerne på magt vil både være spillernes egne handlinger, f.eks. at skyde et gidsel, men også 
omverdenens reaktion på gidseldramaet. Selvfølgelig er der den reelle magt når politiet til sidst 
bryder ind og overtager kontrollen. Men der er også den magt som en del af bipersonerne får over 
karakterernes handlinger, f.eks. er det sandsynligt at Andreas får et andet syn på situationen efter 
at pædagogen har cementeret at han er syg, eller at Cecilia bliver påvirket af Statsministerens 
pludselige moderlighed.

Mens karakterernes magt formindskes, forsvinder deres kontrol over gidslerne ligeledes. Dette sker 
imidlertidig også for politiet, der ikke magter at finde spilpersonernes nye tilholdssted, og derved 
ikke magter situationen. Politiet får derudover ved scenariets midte det nye problem at tusindvis af 
folk, deriblandt voldelige demonstranter er begynder at dukke op og demonstrerer imod dem og for 
gidseltagerne, på grund af underholdningsværdien i konflikten. 

Spilpersonerne vil på dette tidspunkt, være kraftigt imod hele det store cirkus, som 
pressedækningen og demonstranterne har etableret. De vil være i afmagt over, at situationen ikke 
kan gøres om igen og derved undgås. De vil blive klar over at de har sørget for at give en masse 
mennesker den samme slags traumer som var grundlaget for deres gruppe. 
Medierne forstår ikke sagens alvor, kun at der er et publikum der vil vide alle de slibrige detaljer. 
Mediernes magt, sætter et meningsløst oprør i gang, og ophøjer spillerne til magtfulde actionhelte, 
når de i afmagt og frustration, er buret inde, og står klar til et langt fængselsophold eller en snarlig 
død. 
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Tema frihed
Menneskelig frihed har altid været et paradoksalt fænomen. Frihed er ofte anvendt som et positivt 
karakteristika ved det vestlige samfund og ikke som en ubehagelig konsekvens af det moderne 
samfund. 
Frihed kan både være friheden til at gøre hvad man vil, eller  friheden fra at skulle udføre sine pligter.
Spillerne har igennem BaD, skabt en total frihed fra at udføre deres pligter. Ment som frihed fra 
samfundets krav til dem som mennesker. Det er efterhånden blevet kedeligt for dem kun at være 
”frie” for deres pligter, og derfor må de angribe selve pligterne, dvs. gå imod samfundet, folketinget. 
Hvad de ikke har indset er, at samfundets pligter er nødvendige, at de simpelthen ikke har nogen 
erstatning at sætte i stedet. 
Dvs. at de rent faktisk ikke er i stand til at ændre noget med aktionen, pligterne er nødvendige. 
Derfor er deres handling meningsløs.
   
Disse individer tror blindt, at de er frie når de har meldt sig ud af samfundet. Men de kommer til 
at mærke frihedens absolutte bagside, ved at være i en situation, hvor man har handlet ”for frit”. 
Hvor de vil ønske at de bare havde holdt sig inden for (samfunds)rammerne. 
Reel frihed handler om hvordan man forvalter sit liv, ikke hvordan man ødelægger det.

Tema: gruppen og individet
At være accepteret og anerkendt er et menneskeligt grundbehov. Man får opfyldt disse 
behov gennem de sociale grupper man er del i.  Som moderne menneske, har man adskillige 
referencegrupper og har mulighed for at melde sig ud eller ind af grupper. Hvis man bliver tvunget 
ud af de gængse sociale relationer vil man finde et andet netværk, uden for samfundets rammer og 
normer. 

Gruppen er nok den største drivkraft gennem dette scenarie, det er gennem medlemskab i gruppen 
at den enkelte kan udfolde sig. Alle har personlig interesse for at holde sammen på gruppen. 
Alligevel består gruppen, BaD af et overfladisk sammenhold, hvor man har været fælles om en 
enkelt ting. Der har været en uskreven regel om ikke at snakke om fortiden, hvilket gør at spillerne 
har været tvunget til at indelukke deres traumer og dårlige fortid. BaD er en gruppe der lever i 
nuet, de taler ikke om fortiden, og tænker ikke på fremtiden og konsekvenserne. På den måde er de 
som børn; ansvarsløse og naive. 

I løbet af scenariet bliver personerne konfronteret med fortiden og virkeligheden. De må gerne 
have den følelse at systemet haler ind på dem, tvinger dem til at indordne sig. En af de virkelig 
interessante konflikter, er den personlige fortid kontra gruppen kontra gidslerne. 
Fortiden er for (næsten)alle et mørkt kapitel, de er kun hver især stærke gennem gruppen. Hvis en 
i gruppen  bliver sat i dårligt lys må gruppen og spilleren ”genforhandle” deres forhold. Hvis det er 
graverende afsløringer eller handlinger fra en person som har startet konflikten, bliver de nødt til at 
få indlemmet personen igen. 
Fordelen er her er i modsætning til mange andre scenarier, at der ikke er reelle intrige elementer. I 
stedet er det en bizar form for antigruppeterapi, spillerne bliver ført igennem. 
Spillerne har meget lidt grund til at holde hemmeligheder for de andre, i hvert fald når først de har 
indset at slaget er tabt. Dette har den enorme fordel at man med lidt held og nogle oplagte spillere 
kan få en god del ”følelsesporno”, også ved gidslernes modspil. Situationens alvor burde være stærk 
nok, til at få spillerne til at overveje deres karakters formål ,fortid og fremtid. 
Hvis spillet kører så læn dig tilbage og nyd hvordan gruppen arbejder. Der kan forkomme 
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gruppepres af værste skuffe eller en alliance blandt ligestillede. Gruppen kan knuse, eller frelse den 
enkelte, og kan være en kilde til umådelig styrke.

Tema: tragedien og moralen
Det har på intet tidspunkt gennem vores arbejdsproces været tvivl om hvorvidt spillerne taber eller 
vinder. En aktion som denne er dødsdømt, vi håber at dine spillere accepterer genren og udspiller 
faldet fra den mægtige gruppe til de svage individer. Alternativt kan man risikere at spillere 
modarbejder spillet og nægter at ”lade sig tabe”. Hvis dette sker bliver scenariet mere et actionspil 
hvilket ikke er meningen. 

Meningen er at opleve hvordan omverdnen kan ødelægge et fællesskab, hvordan gruppen kan 
have sine egne idéer som ingen enkeltperson har haft, hvordan gruppepres og tomhed kan føre til 
umenneskelige handlinger. Men mest af alt er dette historien om 6 ulykkelige skæbner som har 
håbet om at glemme fortid og ubehag for en stund. 
Vi håber på at dine spillere vil spille på deres baggrund, spille på elendigheden som dukker op i 
løbet af spillet. 
At genren tragedie bliver spillet som den bør spilles; med blod, sved og tårer.
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Oversigt 
Dette er ment som et redskab til at du, som spilleder har lettere ved at overskue handlingsforløbet, mens du kører scenariet. 
Det skal lige siges, at ikke alt er i korrekt kronolgisk rækkefølge, dette gælder især »mulig udvikling«, og »bipersoner«, da 
det er svært at tidsbestemme karakterernes og bipersonernes interne spil.

Prolog: 
Oplæsning af »Hvad natten bragte«.

  
Jan får et Cue-card med »Planen«

Akt I: 
Statsministeren: medgørlig og gidslernes repræsentant 

 
Ministeren: fjendtlig og egoistisk

 
Forhandleren: venlig og føjelig

 
Radioindslag 1

 
Radioindslag 2

 
Mulig udvikling: Et gidsel skydes.

 
 Forhandler: truer og er aggresiv

Jan får Cue-card med »Ny plan«
 
 Husk: Lad spillerne få det nemt.

Vendepunkt I: 
Cut-scene: Politiet stormer. 

 Husk: De 5 gidsler og bomben med op i Loungen.

 
 (evt. pause)
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Akt II: Husk: Skab tryghed. Få spillerne ned på jorden. 

 Radioindslag 3
   
 Radioindslag 4

 Bipersoner er bange

 Statsministeren: Prøver at tale spillerne til fornuft. 
 
 Evt. Ministeren: Prøver at komme ud.

 Pædagogen: Afventer Statsministeren

 Praktikanten: Græder og forstår ikke.

 Eksileren: Er gået kold af frygt.
 
 Bipersoner: Engagerer sig i karaktererne

 Mulig udvikling: Statsministeren snakker med Cecilia
        Pædagogen snakker med Andreas
        Praktikanten snakker med Søren
        Patrick får angst
        Peter får symptomer

      Patricks far ringer. Sur.
        

      Lederfejde (Jan og Cecilia)

 Radioindslag 5

 Husk: Lav Cue-cards, brug bipersoner

Midtpunkt:
 Radioindslag 6. Gadekamp, politi uden kontrol. 

Akt III: Bipersoner er offensive.
  
 Statsministeren: Bruger fortid imod dem. (mistet søn)

 Ministeren: Forsøger stadig at gå.

 Pædagogen: Påpeger Andreas som sindssyg

 Eksileren: Kommer ud af chok. Er rasende over manglende formål.
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 Praktikanten: Knytter sig til spillerne(Søren).

 Patricks far ringer. Tilgivende og skuffet.

 Sørens datter ringer. Græder og erklærer sin kærlighed.

 Mulig udvikling: Peter går kold.
      Eksileren tilser Peter

                

Radioindslag 7

 Interviewet: Journalisten presser på. Konkrete fakta. Vil være med.

 Mulig udvikling: Journalisten skydes/dør.
        Journalisten tages som gidsel.
        Journalisten går.

Vendepunkt II: 
Folkemængden og medierne bliver trætte og går hjem.  

 
 Bipersonerne går.
 

Mulig udvikling:  Spillerne lader dem gå.
          Spillerne stopper dem.

        Politiet cutter strømmen.
 

Husk: Brug Cue-cards og cut-scenes til at stoppe spillerne i, at skyde bipersonerne.

Akt IV: 
Spillerne alene. Efterrationalisering.

Brug spørgsmål: »Hvad gik galt« osv. 

 Mulig udvikling: Spillerne går amok på hinanden. 

Epilog: 
Læs Epilog.

 Del bedømmelsesskemaer ud.
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Hvad Natten bragte

Peter kigger på uret, midnat allerede tænker han og tager endnu en tår af den allerede halvtomme 
sprutflaske. Cecilia tager den ud af hånden på ham, kigger intenst på Patrick, lægger nakken tilbage og 
fører langsomt flasken op til sine fyldige læber, uden at fjerne det sensuelle blik. 
”Hvor lang tid kan det tage at makulere et fucking filbibliotek?” siger Andreas irriteret, tydeligvis 
ligeglad med scenen mellem de to. 
Sidedøren til den gamle varevogn bliver revet op, Jan springer ind. ”Kør Peter!” 
Bilen sætter i bevægelse, mens Jan sætter sig, tilegner sig flasken og tømmer den i et drag. ”Vi skal på 
bar!” 

De sidder, udover de obligatoriske ulykkelige skæbner der sidder og hænger i baren, som de eneste i 
det tilrøgede lokale. 
”Det her er sku for stenet, vi må da ku finde på noget federe” siger Patrick selvfedt, og retter lidt på 
solbrillen.” 
”Skal vi ikke skride, vi ligner dem ovre ved disken nu, der skal ske noget!” 
”Jo, det synes jeg også at vi skal” kommenterer Søren lavmælt. 
De går ud til vognen, diskuterer hvad de skal foretage sig. Forskellige forslag bliver vendt, men kastet 
væk, enten på grund af genbrug eller at de er kedelige. 
De sætter sig ind og kører rastløst rundt i byen. 
Én udbryder, ”Hvorfor indtager vi ikke bare folketinget?!” Flere bryder sammen af grin, en anden 
afbryder; ”Hey! … Hvad griner i af, det er sgu ikke for sjov det her. Vi gør det fandme, det er en vildt 
god ide!”

Patrick overtager rattet og kører ud af byen. ”Vi skal fejre det her, min fars palæ og vinkælder er det 
fedeste sted.” 
De ankommer til den kæmpe villa, Patrick sparker konsekvent glasset i stykker og åbner døren indefra, 
”Min far er aldrig hjemme, så betragt huset som jeres.” Han viser vej til vinkælderen og giver ordre 
om ”fri bar”. Imens de andre drikker champagne og dyre vine ved rigtig temperatur, er der en masse 
larm ovenfra. Da de andre kommer op, er Patrick i fuld gang med at smadre stuens designerinventar. 
”Bare gå i gang” siger han og tager en tår af Sørens Champagne. 

Cecilia tager fat om Patricks ene balle, bider ham blidt i øret og hvisker, ”Bliver det til noget, jeg har 
ikke hele natten?” Cecilia slæber ham op ad en trappe og ind på det nærmeste soveværelse. 

Jan, Søren og Andreas sidder med champagne og 12årsWhiskey i stuen, da de hører et bump. Søren 
rejser sig og finder Peter liggende på kameluldstæppet i gangen, indsølet i bræk. ”Er du ok?” Han får 
intet svar og slæber ham ind på en sofa, og henter noget vand. 
”Han virker sku lidt træt hva?” siger Andreas med grov sarkasme i stemmen. Jan kigger bekymret over 
på Peter, mens Søren prøver at tvinge noget vand i ham. ”Hvis de ikke vil hjælpe, så klarer jeg det bare 
selv” mumler Søren til sig selv.

Næste morgen

Peter vækker alle med en kop kaffe. Han er lysvågen, nyvasket og glad. Han kommer ind på 
soveværelset, ”godmorg… undskyld jeg forstyrrer.”
Et kvarter efter har alle slæbt sig ned i stuen. ”Hva så nu?” spørger Andreas. 
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”Så vidt jeg ved, er der en afstemning lige omkring middag, derefter forsvinder folk fra salen. Vi skal 
nå det inden.” Svarer Jan alvorligt. 
”Jamen så har vi jo næsten 3 timer, og det tager vel en halv at køre derind, hvorfor så stå op nu?” 
klager Cecilia. ”Har du da tænkt dig bare at gå ind i folketinget uden nogen våben?” 
”øhh…” 
Andreas griner smøret, ”jeg ved hvor vi skal hen!”

En time senere standser varevognen ved ##-kirke, de går samlet ind ad porten til staden, og Andreas 
leder målrettet an, dog uden den ”nødvendige” sportstaske, de kørte en omvej for at hente på hans 
værelse.
De stopper udenfor en faldefærdig bygning, med en falmet regnbue påmalet det halvrådne træværk. 
Jan kommer ud med et skævt smil og en plasticpose fra et tysk supermarked. 
”så er vi kraftedderperkeme klar” og åbner posen, der indeholder to pistoler. 

De åbner skydedøren og sætter sig ind. De tager en dyb inånding og kigger på hinanden.
Én udbryder, ”hvad venter vi på, vi gør det fandme, vi skal vise Danmark hvem der bestemmer.”
De nikker alle samtykkende og bilen sætter i gang. 

 

Radioindslag
1. Introduktion
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Akt I  
Start

»Velkommen, mit navn er Hans Schmidt, og jeg er som den allerførste ankommet til Christiansborg 
slotsplads, hvor vi i dag sender Live.« 
»Der er sket det, at folketinget bag mig, lige før middag blev indtaget af terrorister, tydeligvis uden 
modstand. Der udspiller sig lige nu et højdramatisk gidseldrama i salen.« 
»Vi ved at et større antal folketingsmedlemmer er blandt ofrene, deriblandt ministre, og regner med at 
terroren er af religiøs eller politisk karakter.« 
(Evt. » Terrosristerne har på meget utraditionel vis hverken tilkendegivet kulør, krav eller mål for 
denne frygtelige handling.«)
»Jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, men jeg vil vende tilbage med nyheder så snart det 
er muligt.« 
 Hans Schmidt, Christiansborg.

2. Indsatsleder
Akt I
Midt

Vi befinder os i en studievogn foran Christiansborg. Et højspændt gidseldrama udspiller sig i dette 
øjeblik, i folketinget, vi ved at blandt andre statsministeren er blandt gidslerne i bygningen. I studiet 
har vi politiets indsatsleder.

»Goddag hr. Würz. Hvad vi ser i folketinget nu, er en episode helt uden sidestykke i dansk historie. 
Hvad stiller i op mod sådan en faretruende konflikt som denne? En forfærdelig situation for 
eksempelvis statsministeren, Tina Nicolajsen.« 
»Politiet i Storkøbenhavn er trådt i højeste alarmberedskab, vi er i øjeblikket i gang med at 
omringe bygningen og overvejer mulige metoder. Der er forstærkninger på vej, og vi afventer 
chefforhandlerens udmelding.«
 
»Tak fordi du medvirkede, jeg vender tilbage til dig senere.” 
”Der er lige blevet lagt billeder taget af overvågningskameraer ud på politiets hjemmeside. 
Gidseltagerne viser sig imidlertidig ikke at være af mellemøstlig herkomst, men er alle danskere. Hvis 
nogen genkender personerne på billederne, bedes de venligst kontakte mig.«

3. Der høres skud
Akt II
Start
»Mit navn er Hans Schmidt, jeg står midt i et skuddrama, Live fra Folketinget. Jeg har lige hørt skud 
inde fra salen, stemningen er hektisk. Men jeg er modig nok til at blive og sende, så i, lytterne ikke 
bliver afskåret fra denne utroligt spændende begivenhed.«
»Indsatslederen vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere situationen, men det ser ud til at politiet 
er i fuld gang med at mobilisere sig.« 
»Bliv hængende her på kanalen og hør min fortsættelse på konflikten.« 
Hans Schmidt, Christiansborg.
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4. Efter angrebet
Akt II
Start/Midt

»Jeg står her foran Christiansborg, i et virvar af politibiler, ambulancer og sårede og fortumlede 
mennesker. Polititets helte, indsatsstyrken rykkede for lidt siden ind med tåregas i folketingssalen.«
»Det er nu endelig lykkedes mig at få en kommentar fra den stressede indsatsleder.«

»Hvad foretager dine modige styrker sig nu efter angrebet?« 
»Vi har sendt alle vores hold videre ind, for at finkæmme resten af Christiansborg.«
»Jamen det vil jo tage timer, Christiansborg er en gigantisk bygning. Men vil det sige at i stadig leder 
efter nogen? Er det gidsler, gidseltagere .. Hvad er meningen?«
»Det er korrekt at vi mangler nogle personer.«
»Hvem?« 
»Det er svært at sige noget på nuværende tidspunkt. Jeg har ikke yderligere 
kommentarer.«    
Hans Schmidt, Christiansborg.

5. Mangel på kontrol
Akt II
Slut

»Det er nu lykkedes mig, igennem pålidelige kilder at pådrive mig eksklusive informationer, om 
tilstandende i bygningen.« 
»Det viser sig, ja sæt jer ned og slap helt af. Det viser sig at INGEN! Ja hold fast, ingen af 
gidseltagerne er blevet fanget, skudt, eller dræbt. (Til gengæld er 2 folketingsmedlemmer i 
overhængende livsfare pga. tåregas etc.) 
»Derudover er statsministeren ikke blevet fundet selvom stort set hele Christiansborg er gennemsøgt.«
»Det ligner en fadæse af de store, så husk endelig at blive her på FM-båndet. Vi sikrer dig de eneste 
virkeligt eksklusive nyheder, den bedste dækning og den mest karismatiske vært.« 
Hans Schmidt, Christiansborg. 

6. Ingen kontrol og demonstrationer 
Akt III
Start

»Velkommen igen. Jeg, Hans Schmidt, står foran Christiansborg, situationen er meget kaotisk. 
Trafikpropper er opstået, fordi alle vil herind og følge dramaet på tæt hold. Det gør at ambulancer, 
politibiler og salatfade hverken kan komme frem eller tilbage. 
Flere tusinde unge, er dukket op, og flere er på vej. De demonstrerer imod Politiet og for gidseltagerne, 
der af dem bliver betragtet som actionhelte. Indsatslederen løber forvirret rundt og råber til sine 
underordnede. Det hele virker meget uprofessionelt. Det er helt klart hvem der er vinderne af denne 
her konflikt, og gidseltagerne bliver lige nu tilbedt for det. ”  
Hans Schmidt, Christiansborg.
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7. Klatretøsen
Akt III
Midt/Slut 

»Jeg står i krigszone foran Christiansborg, jeg er blevet nødt til at søge dække bag en forladt 
politimandskabsvogn. Demonstrationerne har eskaleret, der er nu gadekampe mellem demonstranter og 
politiet, der i forvejen er underbemandede.«
»Gaderne er fyldt med demonstranter, kampråb og slagsange, der gør enhver politimegafon overflødig.« 
»Gidseltagerne er blevet bestemt til at befinde sig i et såkaldt hemmeligt konferencelokale i toppen af 
Christiansborg.« 
»Jeg bliver nødt til at udnytte det her. Jeg kravler lige nu op til første etage, til en lille afsats. Jeg har taget 
mit headset på, så jeg er sikker på at alle kan høre mig. Store højtalere transmitterer min stemme direkte ud 
over folkemængden.«
»Kan i høre mig!?«
»JAHH!«
»Er i parate til det vildeste scoop?!«  
»JAAHH« ’
»Vil i have et totalt eksklusivt interview med vores allesammens yndlings gidseltagere?!
»JAAHHH«
Jeg kravler videre op ad bygningen, holder fast i vinduesrammerne, og tvinger mig selv op. Næste etage, 
videre. Næste og næste igen. Jeg er oppe på taget nu, det er svært at stå fast.«
»Er vi ovenpå dernede?!«
»JAAAHHH«
»Jeg klatrer på taget nu, en helikopter følger efter mig. Jeg, Hans schmidt er midtpunktet.«
»Jeg er på tagryggen, balancerer på toppen af Danmark, jeg er klar til det største interview i dansk historie.« 
»Jeg er over Folketinget nu, jeg kan se en mindre overbygning på venstre hånd. Udsigten er fantastisk. 
Overbygningen har mørklægningsgardiner bag de store panoramavinduer.« 
»Hov! der var jeg lige ved at falde. Men jeg fortsætter, ene mand, til alles bedste. Jeg er der næsten..”
 

    

Cue Cards:
Disse tekster er beregnet til at skrive over på papirlapper og derefter bruges i scenariet. Grunden til at de 
skal skrives med håndskrift er at det kan sløre hvilket cues er dine og hvilke der er forudplanlagt. Skriv ikke 
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overskriften med da det vil virke underligt.

Planen (gives til jan efter prologen er læst op)
”Du har selvfølgelig nået at konstruere en slagplan. Der er afstemning i folketinget mellem 11.30 og 
12.30. klokken er nu 12.15 hvilket vil sige at man vil kunne fange langt de fleste folketingsmedlemmer i 
selve folketingssalen. Sikkerheden er sparsom, det nemmeste er at vade ind med bomben og skræmme 
livet af folk.”

”Ny plan” (gives til jan lige inden vendepunkt 1)
”det her er kaos, vi må rykke til et mindre lokale og tage nogle få gidsler med”

Peters anfald (gives til Peter når han i Akt III får sit anfald
” du vil over de næste 2-5 minutter få følgende symptomer, et af gangen. 
Feber og koldsved, 
desorientering,
kraftig hjertebanken
åndenød, 
hyperventilation, 
smerter i brystet, 
og til sidst bevidstløshed”


