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Et eventyrligt scenarie af Olav & Kaos 

(Dette er ikke den færdigt lay out 
udgave) 
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Ide: Lars Kaos & Olav Kjær. Tekst: 

Olav Kjær 
Spiltestning: Anne Goul, Bjarke 

Larsen, Thomas B. Nielsen, Thomas 

Munkholt, Mette Finderup, Paul Hart- 

vigson, René Pedersen, Marianne 
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INDHOLD 
Indledning - hvori scenariets ånd, 

ide og særheder forsøges forklaret 

Synopse - hvori handlingen gennem- 

gås i store træk 
Oversigt - hvori scenariets grund- 

læggende elementer er opstillet. 

Forhistorie - hvad der gik forud for 

eventyret 
Historien - eventyret scene for scene 

Personer - oversigt over karakterer 
der forekommer i eventyret 

Tillæg 
Spiller-Karakterer - et egern, en kat, 
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en odder, et pindsvin, en ravn og en 

ræv 
Spiller baggrund 

INDLEDNING 

Dette er et eventyr. Det foregår i en 

lille eventyrdal, hvor der lever talende 

dyr, nisser og alfer. Men nogen har 

stjålet livet fra dalen. Seks dyr, en 

odder, et egern, et pindsvin, en ravn, 

en kat og en ræv, drager, kaldet af 

skæbnen, ud for at erobre livet tilba- 

ge. På vejen møder de alfer, en prin- 

sesse, nisser, de rejser gennem sump, 

over bjerge og hinsides stjernerne, 

finder hemmeligheden bag dalen og 

konfronteres endeligt med det onde 

uhyre, som har stjålet livet. 
Et eventyr er et kunst-eventyr- 

ligt scenarie inspireret af folke- og 

kunsteventyr som Snedronningen, 

Bambi, The Company of Wolwes, 

Mumitroldene, Mads og Bønnestagen. 

Scenariet følger ”eventyr-logik”, hvil- 

ket betyder flere ting: 
1) Plotlinien er liniær. Scenerne 

følger i en bestemt rækkefølge som 

der ikke kan ændres på. Dette er 

måske ikke i den traditionelle 

rollespils ånd, men sådan er eventyr- 
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logik; kunne man forestille sig at 

Gerda pludselig opgav sin søgen efter 

Kay og tog til Amerika? Der er natur- 
ligvis mulighed for at lave svinkeærin- 
der, men ikke at gå andre veje gennem 
eventyret end den angivne. 

| 2) Der er intet i et eventyr, der 
er tilfældigt. Alt hvad der sker har en 

eller anden dyb betydning (selvom 

den ikke altid er klar for forfatterene), 

så der er ingen brug for terninger. 

3) Der er ikke brug for regler, 

eller rettere, reglene adskiller sig fra 

de normale: Hvem der vinder en 

kamp afhænger af hvilken betydning 
kampen og de kæmpende har i scena- 

riets overordnede symbolik. Skæbne, 

med andre ord. Det er naturligvis 
muligt at svigte sin skæbne, at kæmpe 

dårligt selvom man er helten, men så 

vil man ødelægge eventyret, og spille- 

re bør advares hvis det sker. 
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Synopse (hvordan historien 
kunne forme sig) 

Der var engang en dal. Men en mørk 
skygge har sænket sig over dalen, det 
er som om nogen har stjålet dalens liv; 
vejret er blevet underligt, blomsterne 
visner og planterne holder op med at 
gro. Da en dag aftenstjernen styrter til 
jorden, drager seks dyr, af hver sin 
grund, ud for at redde dalen. En ræv 
gør det for at glemme en håbløs 
drøm, et pindsvin for at redde sine 
ungers liv, en kat for at hævne sig på 
et uhyre, et egern for at vise sig, og 
en odder for at finde ud af hvem der 
har skabt dalen. 

Dyrene mødes hvor de så 
aftenstjernen lande. Stjernen fortæller 
at det er et uhyre der har stjålet livet, 
og at de skal gå til et hus i skoven for 
at finde troldmanden der kan bekæm- 
pe uhyret. Huset er bevogtet af 
dukker, skakbrikker, kort og andet 
legetøj, som de må bekæmpe for at 
befri en prinsesse. Prinsessen fortæller 
at det er uhyret der har været og stjå- 
let hendes krone og forhekset hendes 
legetøj. Hun fortæller at hendes far er 
den store konge og troldmand, og han 
nok skal bekæmpe uhyret. Nisserne 

ved hvor han er. 
På vejen møder de en hugorm, 

der har fanget en nisse. De redder 
nissen og aftvinger hugormen et tryl- 
levers til at undslippe uhyret. Nisserne 
fortæller at troldmanden bor i et slot 
bag stjernerne, først skal man drage 
gennem sumpen, så op af bjerget og 
siden gennem himmelen, der bag 
himmelhvælvingen bor troldmanden. 

På rejsen hører de genenm 
eventyret at kronen kan gøre fantasi 
til virkelighed hvis prinsessne bærer 
den, og at uhyret er troldmanden der 
er blevet ond. 

I slottet bliver de taget til fange 
og møder uhyret, får dets navn, og 
stikker af via trylleverset. Tilbage i 
dalen fortæller uglen dem (via) et 
eventyr hvordan uhyret kan bekæm- 
pes med historier. Uhyret kommer 
efter dem, og de bekæmper det. 

Kronen ligger tilbage, den 
giver de til prinsessen og fortæller 
hende en lykkelig slutning på eventy- 
ret. 
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Der var engang en konge som også 
var en stor troldmand. Han havde et 
stort rige, men han ville hellere have 
et rige han selv havde skabt fra 
bunden. Derfor forlod han riget og 
rejste med sit slot ud i intetheden. Her 
ville han skabe en ny verden, helt fra 
bunden så den var lige som han ville 
have den. 

Desværre havde troldmanden 
ingen stor fantasi. Alt hvad han skabte 
blev kedeligt og ordinært, og lignede 
ting han havde set før. Men hans 
datter havde en sprudlende fantasi, og 
den fandt han på at udnytte. Han 
koncentrede sin skabende kraft i en 
krone, som han gav datteren, og så 
fortalte han hende eventyr, og når 
hun forestillede sig hvad der skete i 
eventyrene blev det til virkelighed 
omkring hende, og snart var hendes 
kammer forvandlet til en stor eventyr- 
dal, hvor vor fortælling finder sted. 

Men som tiden gik og prinses- 
sen blev ældre blev dalen også større 
og fik mere selvstændigt liv. En dag fik 
hun besøg af en ugle. 
Uglen er det klogeste dyr i skoven, og 
har indsigt i den skæbne der gælder i 
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eventyret. Derfor ser den også at prin- 
sessen, som prinsesser i eventyr altid 
må, vil finde en prins. Uglen handler 
kun indirekte ved at fortælle historier 
til andre i eventyrdalen, og derved få 
dem til at handle. Uglens mål er at 
eventyret går sin gang. Han represen- 

terer skæbnen. 0 LL. 
Uglen fortalte prinsessen, at hun nu 
var voksen, og snart ville hun møde 
en prins, og de ville overtage faderens 
rige. Men da kongen hørte det, blev 
han både rasende og bange, for det 
betød at dalen var begyndt at udvikle 
sig af sig selv og var blevet stærkere 
end ham, og at han ville miste 
kontrollen over datteren og dalen. I 
raseri forvandlede han sig til et uhyre 
(det gør troldmænd nemlig når de 
bliver rasende) og stjal kronen (og åd 
den) og fangede derfor prinsessen i sit 
hus, så hun ikke skulle slippe ud og 
finde en prins. Man når prinsessen 
ikke mere bærer kronen, går livet i 
dalen jo i stå, for det var hendes 
levende fantasi der holdt dalen leven- 

e. 
Uhyret er blevet bittert, hadskt og 
ondskabsfuldt overfor hvad han har 
skabt og vil ikke kendes ved det. Nu 
hader han eventyr. Ved at stjæle 

kronen og derved berøve eventyret &Z 
mulighed for at fornyes og udvikles 
via prinsessens fantasi, har han stjålet 
livet fra dalen. Hans mål er at dalen 
"står stille” så ingen derfra vil true 
hans position. Han ligger blot i slottet 
og skumler. Han er et symbol på stil- 
stand og uforanderlighed. Han er 
skurken. 
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I det følgende afsnit gennemgås scena- 
riets story-line, sted for sted, scene for 
scene. Karakterer der forekommer i 
eventyret beskrives som de dukker op. 

Prolog 
Før spillerne præsenterer deres karak- 
terer kommer spillederen med en kort 
fortale: | 
Dalen set i sin helhed beskrives for 
spillerne i store træk, så spillerne 
kommer ind i universet i starten. En 
dal omkranset af bjerge, tæt skov gror 
op af bjergenes sider, i dalen er en 
skovsø og en bæk, træerne er tætte, 
skoven er frodig, der summer med liv, 
fugle, dyr, insekter, sommerfugle. Men 
der er noget galt. Fuglene græder, for 
deres æg klækker ikke, græsset gror 
ikke mere, blomsterne visner, tunge 
skyer har samlet sig på himmelen. 

I beskrivelsen er det vigtigt at 
få såvel den eventyrlige stemning som 
den dystre undertone (forbandelsen) 
frem. 

Endeligt beskrives synet af 
aftenstjernen der styrter ned fra 
himmelen og lander. et sted i skoven: 
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Det er en varm aften, men himmelen 
er mørk, tunge skyer er trukket op. 
Stjernen falder med et og trækker et 
lysende spor efter sig ned gennem 
himmelen før den forsvinder bag træt- 
oppene et sted nær søens bred. Fortæl 
kort hvor dyrene befinder sig på dette 
tidspunkt, (odderen nede ved bækken, 
egernet i et træ, etc), og at de ser 
sporet føre over himmelen. 

HØRSTE AFSNIT 
Hvori dyrene mødes, møder en stjer - 
ne, en prinsesse og nogle nisser, og 
finder ud af at det er et stort 
uhyre der har taget livet, og at de skal 
rejse ud og finde en troldmand der 
kan bekæmpe det. 

Mødet ved søbredden 
Hvori dyrene mødes og ser et stjernes - 
por 
Beskriv hvordan der ser ud ved søens 
bred, stemningen er afventende, 
luften er stille, vandet er tyst og 
mørkt. Lad dyrene dukke op, et for 
et, ved søbredden hvor stjernen tilsy- 
neladende styrtede ned. (Her er dog 
kun et spor af glimmer der fører ind i 
skoven, som det er meningen at de 
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skal følge, når de er blevet præsnteret 
for hinanden). Her skal spiller-karak- 
terne præsentere sig for hinanden, og 
der skal være tid til noget rollespil, så 
de kan lære hinanden lidt at kende. 
Lad dem beskrive dyrets udseende, 
men derudover præsentere deres 
karakter som karakteren selv ville 
gøre. 
Plot: Følger de stjernens spor kommer 
de til næste scene: 

Skoven 
Skoven er tæt, træerne er birk og elm 
og pil, og buske, skovbunden er tilg- 
røet med græs og buske, insekter og 
sommerfugle summer rundt. 

Stjernen & Alferne 
Hvori de møder en døende stjerne 
blandt alfer, som lige når at fortælle 
hvem der har stjålet livet og hvem der 
kan hjælpe. 
En lysning inde i skoven, alle træerne 
står i blomst, kronblade daler gennem 
luften, som er tung og varm af blom- 
sterduft, skovbunden er dækket af 
mos og blømster i mange farver. I 

luften summer alfer runde 
Alfer lyser, der er iklædt hvide 
halvgennemsigtige kjoler, har lange 
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lemmer, spidse ører og har lyst, lyseg- 
rønt eller hvidt hår. De har store 
sommerfuglevinger der holder dem 
svævende, i blå, grønne og turkise 
farver med blomsterlignende aftegnin- 
ger i sølv og hvidt. Deres stemmer 
lyder ringlende og melodiske, men de 
taler sjældent. De tiltrækkes af skøn- 
hed som natsværmere til lys, men kan 
ikke forstå eller modvirke ondskab, og 
er derfor hjælpeløse overfor det. De 
vil gerne hjælpe aftenstjernen men 
ved ikke hvad de skal gøre. Er mest til 
pynt i eventyret. EN 
Over skovbunden ligger aftenstjernen, 
døende. FEE 
Aftenstjernen er meget smuk, stadig 
lysende selvom lyset flakker, hun er 
iklædt en mørkeblå kjole. Hendes lys 
bliver svager, og bliver sværere at se. 
Hun er majestætisk, taler som en 
dronning, korrekt og med en smuk 
stemme. Hun ved faldet var langt og 
at hun snart vil dø, men hendes sidste 
gestus vil måske kunne redde dalen. 
Hun kender dyrenes mission, stjerner 
véd. Hendes mål er at give informati- 
on til dyrene så de bedre kan redde 
dalen. Hendes død skal gøre dyrene 
kede af det, og motivere dem yderli- 
gere til at redde dalen. 

NT 

Hun vil kun lige kunne nå at give 
nedenstående besked til heltene, inden 
den dør: 

Dalens forbandelse har fået mig til at 
styrte. Det er Det Grufulde Uhyre der 
har stjålet livet. I må få finde den som 
kan overvinde uhyret. Gå til bækken 
og følg den, i vil komme til et hus, der 
kan i få hjælp. Må himmelen være 

med jer. 
Egernet er det dyr der har det 

bedste forhold til alfer, og som kan 
færdes i trækronerne. Alferne vil 
henvende sig til egernet, stjernen til 
dem alle. 
Plot: De får at vide hvem der er skur - 
ken (Uhyret). Følger de stien i den 
retning stjernen anvise, vil de komme 
til næste scene. 

Bøgeskoven 
En bæk rinder gennem skoven ikke 
langt fra hvor de finder stjernen. 
Langs bækken gror kirsebærtræer, 
æble, pære, og buske med vilde jord- 
bær, solbær, brombær. Der er stadig 
varmt, men varmen er trykkende. Ser 
de nærmere efter vil dyrene se at 
blomsterne er visnende, at frugterne 
og bærrene er indskrumpne, tørre 
eller mugne, og nogle bliver til støv 

hvis man rører ved dem. I en busk & 
ligger en forladt rede, men nogle ” 
knuste æg med små fugleskeletter i. 

Dukkehuset 
Hvori de kommer til et dukkehus, 
bevogtet af legetøj der holder en prin - 
sesse fangen, en prinsesse der er datter 
af troldmanden som måske kan 
bekæmpe uhyret. 
I en lysning i skoven står et dukkehus 
i menneskestørrelse. Huset er to 
etager højt. Ved døren står to tinsol- 
dater og holder vagt. Der er også en 
anden vej ind: Den ene væg mangler 
helt, som det ofte er tilfældet med 
dukkehuse. Man kan se de to rum i 
huset; det nederste er møbleret som 
en stue, med et sofaarrangement og 
malerier samt en trappe, det øverste 
som et børneværelse. I børneværelse 
et bygget et tårne af byggeklodser, 
gennem et lille vindue i tårnet kan 
man se et par hænder vinke. Børne- 
værelset er fyldt med legetøj; porce- 
lænsdukker, tinsoldater, stofdyr, træfi- 
gurer. I stuen er et skakspil, et ludospil 
og et kortspil. Legetøjet er blevet 
forhekset af Uhyret til at holde prin- 
sessen fanget. 

For at komme ind og befri 
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kampen, helst med smiger og lusk, 
men om nødvendigt ved at afsløre et 
ældgammelt trylleordd 
Først vil den være arrogant og fortæl- 

le pindsvinet at det ingen chancer har, 
dens hugtænder er længere end dets 
pigge. Hvis pindsvinet begynder at 
svare, og derved blotte hovedet, vil 
hugormen straks hugge til. I løbet af 
kampen vil den forsøge at skræmme 
pindsvinet med overlegenhed, foreslå 
pindsvinet et makkerskab, fortælle at 
pindsvinets venner alligevel vil svigte 
det, at nisser er væmmelige, og at 
hugorme og pindsvin egentlig ligner 
hinanden og er hævet over de andre 
dyr. Får pindsvinet overtaget vil 
hugormen klynke og bede for sit liv 
og fortælle at den har 100 hugorme- 
unger. Virker det ikke vil den købslå, 
tilbyde et par velsmagende nisser eller 
et lækkert egern. Til sidst vil den 
tilbyde en hemmelighed de vil kunne 
bruge i deres videre eventyr. Hemme- 
ligheden er et eventyr: 

  

Der var en gang en slange der blev 
angrebet af et grufuldt uhyre. Men 
slangen var snedig og spurgte: ”Er du 
Grum, det størst uhyre i verden?” Og 
uhyret blev fortørnet og svarede: 

  

  

"Nej! Jeg er Skummel, og det er mig 
der er det største uhyre i verden! Og 
nu vil jeg spise dig!”. Men nu kendte 
slangen uhyrets navn og kunne bruge 
det i den gamle trylleformular med 
uhyrer. ”Skummel, skummel bid mig 
blot, trylleverset ta'r mig bort. Trylle- 
fut.” Og straks var slangen i sikker- 
hed, og uhyret blev så vredt at det 
sprang i tusind stumper. Hugormen 
tilføjer, inden den stikker af: Husk, 
verset virker kun mod uhyrer, og kun 
een gang! 
Plot: Trylleverset får de brug for 

Nissen 

Nissen er en meget gammel nisse som 
altid har en pibe i munden. Han er en 
høflig og flink gammel gnavpotte. Han 
kan sige mange utiltalende lyde med 
piben, som han bakker på mellem 
hvert tredie ord. Han taler med en 
dyb stemme og bruger et gammeldags 
og korrekt sprog iblandet mærkelige 
nisseord. De eneste fakter han bruger 
er når han peger med pipen. Ellers 
laver han røgringe. Hans motiv er at 
tilbagebetal dyrenes tjeneste ved at 
give dem gode råd med på vejen. 

Han udtrykker sin tak overfor dyrene 
uden at virke direkte overstrømmen- 
de. Det piner ham lidt at han måtte 
råbe om hjælp. Havde det ikke været 
pga. det dårlige vejr gjorde hans ben 
stift, ville han selv have klaret hugor- 
men, men sådan er der jo så meget og 
det er jo ikke sådan med det. Til 
gengæld for deres redning af ham vil 
han hjælpe dem. Følger de med ham 
til nisselandsbyen, vil han give nogle 
gode råd til deres rejse. (Han ved godt 
hvor de er på vej hen - rygter spredes 
hurtigt i eventyr). | 

Nisselandsbyen 
Nisselandsbyen ligger et lille stykke 
inde i skoven. En masse små bindings- 
værkshuse med græstag og skorstene 
er presset ind under trærødderne. 
Nisser vil tænde flagermuslygter og 
bære mad & øl i (forholdsvist) store 
mængder frem. Resten af nisserne er 
også høflige, flinke og ret festlige, og 
vil gerne underholde dyrene lidt. De 
er alle sammen gamle og kloge, undta- 
gen børnene som er gammelkloge (ret 
irriterende). 

  

Troldmanden bor i et slot bag himme- 
len. For at komme dertil må i rejse 
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videre af stien. Først vil i komme 
gennem en sump. Her vil lygtemænde- 
ne forsøge at lede jer ud i vandet. 
Find den gamle bisamrotte, hvis i 
fanger en gylden fisk i sumpen og 
giver ham vil han vise jer den rette 
vej. Så kommer i til bjerget, her 
hersker ulven. Hvis i fortæller ulven et 
eventyr vil den måske lade jer komme 
forbi uden at æde jer. Når i kommer 
til bjergets top, skal i stille jer på 
ryggen af hinanden, og bede stjerner- 
ne om hjælp til at komme op i slottet. 

Har dyrene tid og lyst til en pause, vil 
nisserne holde en fest for dem. De vil 
spille på fløjte og harmonika og sav, 
og synge muntre og kryptiske nisse 
sange. Snart vil nisserne bede pindsvi- 
net eller en af de andre om at fortælle 
om nogle af de fantastiske eventyr de 
har været på, og de gamle nisser vil 
lytte skeptisk og børnene vil komme 

— med gammelkloge kommentarer inden 
de falder i søvn. Og så går tiden jo 
meddett. 
Plot: De får at vide vejen til troldman - 
den. Følger de den (eller går i en 
tilfældig retning, vi må jo være fleksi - 
ble) komme de til sumpen: 
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Hvori dyrene rejser fra nisserne 
gennem dalen, gennem mange farer, 
ja hinsides stjernerne, og ender med at 
møde. uhyret. 

Sumpen | 
Skoven bliver mørkere, skovbunden 
mere fugtig, træerne mere krogede, 
der bliver mørkt, fugtigt, og råddent, 
luften er tung og lugter af planter i 
forrådnelse, guldsmede og myg 
summer, frøer, salamandre lever i 
vandet, lygtemænd forsøger at lokke 
en på afveje. Dyrene er snart ved at 
hænge fast i mudderet, eller vandet er 
ved at nå op over deres snuder. Odde- 
ren kan svømme i sumpen og finde en 
gylden fisk blandt mudder og sump- 
planter på bunden. Fisken er hurtig, 
men odderen kan indhente den. 
(Nissens historie) | 

Under en stor rod af et væltet 
træ bor bisamrotten 

Bisamrotten er et ældgammelt dyr. 
Dens pelshår er langt omkring dens 
snude, så den ligner et pjusket skæg. 
Den øjne er smalle og trætte. Den 
taler langsomt og hæst og bruger 

langsommer bevægelser med kløerne 
til at understrege ordene. — 
Oftest ligger den under en stor rod og 
skvulper i vandoverfladen. Bisamrot- 
ten er ikke meget interesseret i 
forbandelsen, for i sumpen er alt alli- 
gevel altid døende, men kan han slip- 
pe for at vade ud og selv fange fisk, 
bliver han mild og venlig. 
Får bisamrotten den gyldne fisk, vil 
den hviske ud i luften, en ildflue vil 
straks danse hen til ham, og han vil 
hviske noget til! den. Så vil han sige til 
dyrene at de blot skal følge ildfluen, 
så vil den lede dem ud af sumpen. 
Inden de går vil han dog gerne give 
dem noget de kan få brug for; en 
historie: 

  

  

  

Der var engang én prinsesse, der 
havde en fortryllet krone. Den virkede 
sådan at når man fortalte eventyr for 
hende, gjorde hendes fantasi dem til 
virkelighed omkring hende. | 

Fluen danser afsted,hid og did, ind og 
ud mellem træer og tuer. Følgere de. 
den, kommer de ud af sumpen, i nåle- 
skoven ved bjergets fod, hvor fluen 
forsvinder tilbage til skoven. 
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Bjerget 
Når de er kommet ud af sumpen 
begynder stien at gå opad. Skoven 
bliver mere spredt og går over til gran 
og fyr og krattet bliver mere sejlivede 
buske, lyng, blåbær, revling, vejret er 
ved at blive mærkbart ubehageligt, det 
begynder at regne, snart øser det ned, 
måske høres tordenrumlen, himmelen 
er helt sort. 

Ulven | 
Ulven står på en klippe og kikker ned 
på dem, en mørk silhuet i regnen. Den 
knurrer af dem. Et lyn flænger 
himmelen, tordenen ruller efter. 

Ulven er forpjusket, afmagret og har 
halvlysende gule øjne. Ulven er sej og 
dyster og alle dyr flygter fra den. Det 
har den det fint med. Den er ikke god 
til at være venlig. Den bor for sig selv 
i en klippehule højt oppe på bjergsi- 
den. Men den er blevet gammel og 
stivbenet og kan ikke mere nå op bag 
øret når det klør, Og den trænger til 
at blive kløet bag øret. Når den taler 
lyder det hårdt og kommanderende, 
og den kan ikke lade være med at 
knurre og hvæse, så når den beder 
nogen om at klø den bag øret flygter 
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de som regel. Forresten kan ulven 
godt lide historier og eventyr. Dens 
mål er at få en til at klø den bag øret, 
og for det vil den vise taknemmelig- 
hed..Den har udset sig egernet, fordi 

det er småt nok til at fange. 

Ulven springer ned, tager egernet 
mellem tænderne (uden at bide i det) 
og springer afsted, op af bjergsiden. 
Selvom dyrene løber alt hvad de kan 
de ikke indhente ulven. De løber ud 
og ind mellem nåletræerne, springer 
fra klippe til klippe, springer over at 
par dybe kløfter og løber ind i en 
bred klippespalte hvor dens hule 
ligger inderst. Her vil den sætte eger- 
net ned, og bede det klø den bag øret. 
Gør egernet det, vil den lægge sig og 
brumme tilfreds. Den vil ikke gøre 
egernet noget. Dukker de andre op, 
vil den lade egernet gå, for at de ikke 
skal tro at den vil gøre det noget. 

For at takke egernet vil den 
fortælle en historie de kan få brug 
for: 

  

Der var engang et væsen der havde 

skabt en verden fyldt med liv, men så 

opdagede han at livet i dalen udvikle- 

O 

de sig og blev stærkere end sig selv, og 
han stjal livet fra den verden han 

havde skabt. 

Angriber dyrene ulven, vil den forsva- 
re sig uden at skade dem, eller stikke 
af. 
Plot: Historien forklarer noget af 
baggrunden for eventyret. 

Bjergtoppen 
Som dyrene kommer op i højderne 
bliver regnen til sne, snestorm, snart 
kan de knapt se en hånd for sig som 
de vader op af den stejle sti der snor 
sig på bjergets yderste kanter. De 
kommer ind i skyerne, det er som at 
gå gennem vat, og de kan ikke se en 
hånd for sig, men når de kommer 
ovenover dem er der en skræmmende 
udsigt over det sortladne skyhav, og 
ovenover hvælver himmelen sig. Stjer- 
nerne glimter frygtsomt. På toppen af 
bjerget kan de stille sig ovenpå hinan- 
den, så vil den øverste være ganske 
tæt på stjernerne. 

Stjernerne 
Morgenstjernen vil kikke ned fra sin 
bane og henvende sig til det øverste af 
dyrene. 
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Morgenstjernene lyser med et klarere 
og koldere lys end aftenstjernen men 
bærer en sort kjole. Hun er ligeså 
majestætisk som aftenstjernen. De to 
var som tvillinger selvom de aldrig 
fulgtes. Hun vil meget gerne vide 
hvad der er sket med hendes søster. 
Ligesom aftenstjernen vil hun gerne 
hjælpe dyrene med at redde dalen. 

Hun spørger dyrne om de har hørt 
hvad der er sket med aftenstjernen? 
Som tak for hvad de kan fortælle 
(hvor sørgeligt det end er) vil 
morgenstjernen hjælpe dem gennem 
himmelen og til slottet hinsides, det vil 
tage den øverstes hænder (poter, 
kløer) og bære dem op gennem 
planetbanerne, forbi Månen, Mars, 
Jupiter og Saturn, og til firmamentet, 
et mørkeblåt stof som et stort kuppel- 
formet lagen hvorpå stjernerne er 
strøet, alle spiller de et instrument, 
fløjte, harpe, violin, det er sfærernes 
musik, men melodien er i mol, for de 
har set hvad der sker i dalen og også 
blandt stjerner står det dystert til, de 
lyser svagere og flere af dem er faldet 
fra himmelen. 

På  fixstjernehimmelen sejler 
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stjernebilledet Svanen. Aftenstjernen 
siger til Svanen: Disse dyr rejser for at 
redde livet tilbage til dalen. Vil du 
tage dem gennem himmelen til slot- 
tet? Svanen nikker og beder dyrene 
sætte. sig op på ryggen af den.Så 
flyver svanen dem op i mørket. Det er 
som at flyve gennem mørkt fløjl. 

Svanen er blid og kølig, taler med en 
mild kvindestemme, bevæger sig med 
yndefulde svane-bevægelser. Fra en 
plads på firmamentet får man et lidt 
overlegent og overbærende syn på 
livet i verdenen under, men svanen vil 
samtidig gerne hjælpe dalen med igen 
at få et liv der er værd at stråle over 
Svanen henvender sig især til ravnen 
der jo også er en fugl. På vejen fortæl- 
ler den dem et eventyr: 

Der var engang en prinsesse. En dag 
kom en ugle til hende og spåede at 
hun ville møde en prins, og de ville 
gifte sig og prinsen ville blive den nye 
konge. Da hendes fader hørte dette 
blev han rasende, for han ønskede at 
være konge altid, og han låste prinses- 
sen inde så hun ikke skulle slippe ud 
og møde en prins. 

Svanen lander efter et stykke tid på et 
gulv. | 
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Slottet 
En kreds af kandelabre flakker op, og 
de kan se de er i en stor sal. Væggene 
er af mørkt marmor og hele vejen 
langs den står statuer af konger og 
dronninger og fyrster og guder og 
troldmænd og gudinder og helte. 
Foran hver søjle står en høj lysestage 
med en klynge vokslys, flammerne 
flakker og kaster et varmt lys på statu- 
erne, væggene og loftet henligger i 
skygge, svagt aner man malerier på 
loftshvælvingerne, landskaber med 
uforståelige scenerier, engle og dæmo- 
her. Luften er tør og kølig, der lugter 
af støv. 

Svanen fortæller at de er i slot- 
tet og at den ikke kan tage dem 
længere. Nu må den tilbage til himme- 
len. De skal ikke være bange for de 
skygger der bevæger i slottet, det er 
dalens drømme og frygt og forhåbnin- 
ger…men pas på troldtøjet heroppe. 
Og svanen bliver et med gulvet. På 
gulvet er et stort stjernekort med 
længde og breddegrader og stjerner 
og planetbaner og stjernebilleder 
indtegnet. 

[hver ende af salen er 
brede trapper der fører op til nye 
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sale. Her er udsmykket med malerier, 
skulpturer, rustninger, udstoppede dyr, 

"gobeliner, globuser, kort og tegninger, 
møbler, vaser, tørrede planter og 
blomster, udstoppede dyrgobeliner, 
globuser, kort og tegninger, stole, 
vaser, tørrede planter og blomster, 
bøger. Ind i mellem lyder en hvisken 

— og nogle skygger glider lang væggene. 
— Og så dukker, frem fra skyggerne: 

Sortalferne er uhyrets vagter. De 
ligner lysalfer i kropsbygning, men er 
sorte eller sortblå på både yderside og 
inderside. De har blå-lysende øjne 
uden iris og pupil. Deres vinger er 
natsværmervinger, grå og brune med 
smukke aftegninger. De har lange og 
slanke sværd, og aflange skjolde af 
drageskæl. Sortalfernes hud er hårdt 
som marmor og koldt. De taler med 
vrede stemmer, ofte bryder de ud i 
hysterisk latter. Engang var de lysalfer 
men uhyret tog dem og berøvede dem 
lyset. Nu lugter de muggent. De er 
blevet beordret til at fange alle der 

— forsøget at trænge ind eller ud af 
… dalen. Sortalfer er modbydelige og 
onde og har lyst til at æde dyrene, 
men de er blevet beordret af uhyret 

" til at putte dem i et bur istedet. Under 
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kampen diskuterer de indbyrdes hvor- 
dan de kan pine og plage og være lede 
mod og dyrene. De taler med vrede 
stemmer, ofte bryder de ud i hysterisk 
latter DD 

Sortalferne vil forsøge .at omringe 
dyrene. De har nemlig et jernbur 
hængt op i loftet som de vil lade falde 
ned over dyrene når de er samlet. 
Scenen kan laves til en lang kamp, 
eller en kort episode alt efter smag. 
Helst når alferne at fange dyrene 
under buret. Den afsluttes ved at der 
lyder en susende lyd, som en dyb 
hvisken, og alferne stikker af i alle 
retninger og forsvinder. Så mærker 
dyrene en kølig vind, lysene blæser ud 
og der bliver helt mørkt. 

REDE i 
Hvori dyrene møde 
bekæmper det i dalen 
slutter. 

yret og og 
og eventyret 

Mødet med uhyret 
"Hvori dyrene konfronteres med det 
onde uhyre og flygter. 
Så hører de noget der bevæger sig i 
mørket. Det lyder som en stor krop 
der bevæger sig rundt om dem. Hvor 
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stor er svært at bedømme, men stor. & 
Efter et stykke tid begynder uhyret at 
tale til dem, men de ser ikke andet 
end et svagt omrids af uhyret i 
mørket, hvor selv ikke katten kan se. 
  

Uhyret vil gerne virke køligt og over- 
legent og arrogant, men er rasende 
over at dyr fra eventyrdalen vover at 
opsøge ham og samtidig paranoid og 
panisk overfor hvor farlige de er. Hans 
ophidselse skinner igennem i voldsom- 
me udbrud selvom han forsøger at 
tale afdæmpet og koldt. Det taler med 
en dyb hvislende stemme som knæk- 
ker over i en krageagtig skråkken. 
Uhyrets mål er at æde dyrene inden 
de bliver farlige, men først vil det 
retfærdiggøre sig. Det vil skurke 
nemlig altid. Måske fordi de inderst 
inde har dårlig samvittighed? 
Først spørger det om hvem dyrene er 
og hvorfor de er kommet her. Hvis 
ikke dyrene forsøger at lokke uhyrets 
navn ud af det, vil det fortale sig og 
sige sådan noget som ”Så sandt mit 
havn er Evignat.…”. Uhyret fortæller 
at det vil slå dem ihjel, men inden vil 
det fortælle en historie. | 
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Der var engang en troldmand der 
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skabte en verden som et eventyr, ved 

at gøre sin datters fantasi til virkelig- 

hed, men dyrene i eventyret gjorde 

oprør, og vendte prinsessen mod 

hendes fader og gjorde ham til et 
uhyre. For at dyrene i eventyret ikke 

skulle slå ham ihjel, tog han eventy- 

rets liv igen, og svor at han ville 

dræbe ethvert væsen fra eventyret der 

gik i mod ham. Og derfor vil jeg æde 

jer: 
Og så åbner uhyret gabet for 

at æde dyrene. Her må de bruge 

hugormens trylleformular for at slip- 

pe væk, og hvis de ikke gør, så husk 
dem på det, for ellers vil de blive ædt 
med hud og hår, og dalen vil dø. 
Plot: De får uhyrets navn og historie 
og stikker af, fulgt af uhyret. 

Dalen igen 
Hvori dyrene er tilbage hvor de star - 
tede og uhyret er efter dem. 
Dalen er nu helt hvid, dækket af sne, 

søen er frosset til, vinden er bidende 

kold. De kan høre, ganske svagt, nogle 

rasende skrig oppe fra himmelen, det 

er uhyret der er på vej gennem slottet 

ned til dem. Skrigene bliver tydelige- 
re. 
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Uglen 
De får øje på uglen der sidder på en 

gren ogser dysterud. 0... 
Uglen har altid stenansigt og taler så 

det er umuligt at se hvormeget den 

ved, hvad den vil og hvad den føler. 
Den taler langsomt og uden at hæve 

eller sænke stemmen. Skal den under- 

strege noget siger den "Uh-Uh”. Dens 

eneste kropssprog er at den kikker 

gennemborende på dem den taler til 

med sine store øjne. 00 0 
Den vil hilse på dem med dyster mine; 
Eventyrerer, fortæl, hvad er jer veder- 

faren? Uglen vil stille ledende spørgs- 

mål indtil de har fortalt at de kender 
uhyrets historie og navn. Så vil uglen 
fortælle en historie: 

Én mus havde hørt en historie om en 

musvåge. Om natten drømte musen at 

musvågen angreb den og ville spise 

den. Men så huskede den musvågens 

havn fra historien, og fortalte den et 
eventyr hvor det gode vandt over det 

onde, og det onde havde musvågens 

havn, og så mistede musvågen alle sine 

«ræfter og musen havde vundet over 

en. 
Så letter uglen og flyver bort. 
Plot: Med denne viden har dyrene en 

chance i kampen mod uhyret 
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Kampen 
Hvori uhyret bryder igennem til dalen 
og en eventyrlig kamp udspilles 
Først vil der lyde et frygteligt fugleag- 
tigt skrig, meget skærende og gennem- 
trængende. Det vil lyde i et par sekun- 
der, og vil så bliver overdøvet af en 

klirren som om et kæmpemæssigt glas 

blev knust, så vil stykker af himmelen 
og stjerner hvirvle ned gennem skyer- 
ne. Og så vil uhyret falde ned gennem 
luften og landé på benene, en sky af 

sne vil stå op, uhyret vil rejse sig på 

bagbenene, strække halsen, kikke 
søgende ud over landskabet, over 
trætoppene, og så, når den får øje på 

de skræmte dyr, udstøde et skrig, og 

springe afsted mod dem. 
Uhyret ligner en mellemting mellem 

en drage og en fugl, den har fire ben 

med lange kløer, en lang skællet hale 

og er dækket med fjer i strålende 

farver, purpur, smaragd, azurblå, sølv 

og sort, der danner mønstre henover 

kroppen. Det har et langt næb med 
flere rækker skæve sværdklingeskarpe 
tænder, to store kuglerunde øjne, helt 

blanke og sorte, to lange spidse ører, 

to rækker horn i nakken. Den kan slå 
en vifte af fjer op langs ryggen og ud i 
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TT     ” halen, når den skal virke skræmmen- 
Vi de. Dens fjer er hårde som skæl og er 
br umulige at bide/kradse igennem for 

almindelige dyr. Dens eneste sårbare 
sted i halsen. Normalt kravler den 
afsted på alle fire som et firben. Den 
kan stå på bagbenene, og skal den 
hurtigt afsted hopper den afsted på 
bagbenene som en fugl. Den kan tale 
som et menneske, og derudover kan 
den udstøde skrig som en mellemting 

keg mellem en krage og en hyæne. Den 
FS by kan slå sine vinger ud og flyve hvis 

n nødvendigt. Den kan spytte en ubeha- 
gelig gift. Fjerdene skifter farve efter 
uhyrets humør. Når den er lumsk og 
led bliver den helt blanksort, bliver 
den vred eller grådig bliver farverne 
meget skarpe | | 

Her kommer så det store 
kamp med uhyret. Har du indtryk af 
at spillerne er meget opsatte på kamp 
og action, kun du lade der udspille sig 
en stor og blodig kamp, hvor histori- 
erne kun er en lille del, det sidst nøk 
der gør at de vinder. Er spillerne mere 
interesseret i fortælling, kunne even- 
tyrene være selve våbnet, og den 
eneste fysiske kamp at de indimellem 
må springe for åt undgå det rasende 
uhyres kløer, mens' de løber, flyver 
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med en krone rundt om. Tager dyrene rundt om uhyret og fortæller, og så til 

sidst giver det af raseri segnede uhyre 
dødskradset. 

For spændingens skyld er det 
godt hvis uhyret laver nogle overra- 
skende og farlige angreb; f.eks med ét 
folder vingerne ud og lave et flaksen- 
de spring højt op og klappe gabet 
sammen om ravnen. Det vil være fint 
hvis ravnen måtte lade livet, det er jo 
dens mål med eventyret at ofre sig for 
dalen. Derudover er det vigtigt at 
egernet får lov til at opføre sig helte- 
modigt. Generelt er det godt hvis hver 
karakter får betydning og at de alle 
yder noget og risikerer noget. Holder 
et af dyrene sig tilbage, kan uhyret 
pludselig få øje på det og gå til 
angreb, og det vil blive nødt til at 
kæmpe eller undvige. 

Når dyrene får fortalt eventy- 
ret hvori uhyret bliver bekæmpet, 
bliver det mere og mere rasende, men 
dets bevægelser bliver stivere. Til sidst 
bliver det til en statue, som så smul- 
drer. 

Afslutningen 
Tilbage ligger et skelet af et menneske, 
iført en kåbe med alkymistiske og 
astrologiske symboler og en spids hat 

Å 

  

  

  

V 

     
ør 

( Sy g: 
"rv Hg   nyd Ser 

SNS. A 

kronen og sætter den på prinsessen, ja 
så kan de fortælle eventyrets slutning, 
og det vil alt sammen ske. Hvad de 
fortæller kan man kun gisne om. 
(Prinsessen kunne lede dem lidt på vej 
ved at sige at hun gerne vil høre et 
eventyr om en prins.) Får egernet sit 
hunegern? Fandt odderen svaret på 
alt? Kommer der en prins, eller er 
ræven prinsen? Det afhænger af hvad 
dyrene fortæller. En passende slutkom- 
mentar fra spillederen vil i de fleste 
tilfælde være "og de levede lykkeligt 
til deres dages ende.” 
Og så er det tid til en cola. 
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REGLER 
Til sidst nogle bemærkninger om 
regler. Scenariet kan spilles helt uden 
regler, dvs spillederen bruger spiller- 
nes beskrivelser og sin egen fantasi til 
at beskrive hvad der sker, istedet for at 
slå terninger og sammenligne tal. 
Husk på at det er et eventyr som 
følger eventyrets logik, fremfor den 
logik der gælder i mere realistisk 
rollespilsverdener. For eksempel er det 
en ”eventyrregel” at de gode vinder 
over de onde. Det der har betydning 
er altså ikke at konflikter er retfærdi- 
ge, men at de er beskrevet dramatisk 
og stemningsfuldt. For eksempel vil 
det være ødelæggende for eventyret 
at hugormen vinder over pindsvinet, 
men det er vigtigt at pindsvinet føler 
at hugormen er farlig og det kun er 
med nød og næppe det vinder. 
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ODD ERE "N mørkt og ingen kender bunden, istedet bred. og den svømmede afsted. 
for som de andre dyr at søge føde ved KE 

. bredden og vandoverefladen. Ofte Odderen er dybsindig og eftertænk- 
Odderen er et mærkeligt dyr der foret- — sidder den &m natten og kikker mod — som. Han føler sig ikke rigtigt hjemme i 
rækker at svømme og dykke langt ned i stjernerne og længes, for han ved der søen, han længes efter at, finde en 

oldt og findes en anden, verden, et sted må der anden verden og få svar på de store 
ørene findes et svar på hvordan eventyrdalen åder, Han betragter eventyret som en 

er opstået og hvem der har skabt den. antastisk mulighed for at få besvaret 
Før han har fået svar på det kan han gåderne, måske finde et eller andet 
ikke finde ro. Han har spurgt mange udenfor dalen. 
dyr men ingen har kunnet give svaret. Odderen taler langsomt , og 

ogle mente dalen altid havde været tankefuldt og går tit i stå midt i en 
der, fiskene mener det er en stor fiks sætning fordi den komme til at tænke 
mave, de andre oddere siger at det er på noget. Taler lavt og hæver aldrig 
Den Gamle Odder der har skabt dalen, == stemmen, Bruger, ofte gammeldags or 
salamanderne at det er et stort uhyre. såsom  ”thi”,  ”oh”,  ”nuvel”, Den 
Odderen har aldrig rejst langt udenfor kommer også nogen gange med mærke- 
søen, men han begynder at tro at han lige formuleringer som den ikke altid 
må drage langt hvis han virkeligt, vil selv helt forstår meningen med; som 
finde svaret. Så var det somom at livet h |år skæbnen er jo kun en 
begyndte at forsvinde fra dalen; fiskene — malmklokke, men selv flagermusen kan 
holdt op med at få unger, søgræsset fare vild i natten”. Har en vane med at 

søens dyb, ned hvor vandet er 
  

  

      
med at gro og vandet blev koldere, tale med sig selv. Er den sammen med 

e O 
d 

selvom det gik mod sommer. En dag andre dyr forvirrer den dem ofte ved 
mødte han uglen. "Oh Ugle, du det at stille mærkelige spørgsmål som abso- 
ældste og vilseste af alle dyr sig mig lut ingen relevans har. Det gør den ikek 
hvem der har skabt denne dal! Det fordi den er distræt, men fordi den 
ved jeg ikke, og jeg kender ingen der godt kan lide at drille sine meddyr. Den 
ved det. Men måske vil du blive den liver dog aldrig irriterende. 
der finder ud af det! For det fortælles . . 
at den skygge der er faldet over dalen Bor i søen, holder mest til ved bredden, 
er blevt så tung at aftenstjernen styrter men er god til at dykke, kan holde 
ned, så vil seks dyr følge dens lys og vejret i 10 minutter: Kan udmærket 
mødes og sammen, vil de drage ud for vandre på land, men har det bedst i 
at få livet tilbage til dalen, og på vejen vand. Lever af fisk, muslinger, krebs, 
vil de forstå hvem der har skabt dalen. insekter og den slags. 
Og det fortælles at en afg disse dyr er . 
en odder.” Da viste odderen at når 
aftenstjernen faldt ville den drage på 
eventyr. Og en aften så den den lyset 
fra den faldende stjerne, inde ved søens 
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PINDSVUINET 
Det var en lun forårsdag da hun fødte sine 
fem unger under en brombærbusk, men 
alleredesamme aften mærkede hun en 
underlig duft af efterår og kulde i luften, 

      

RL TS 

og efter nogle dage havde gråvejret sænket 
sig over dalen, planterne holdt op med at 
ero, blomsterne visnede, og luften blev så 
old at ungerne ikke kunne holde varmen. 

Hun var bange for at de ville dø af sult og 
kulde, og viste ikke hvad hun skulle gøre. 
Så mødte hun uglen. ”Kloge Ugle, hvornår 
bliver vejret bedre?” spurgte hun. "Nogen 
har stjålet livet, men ingen i dalen ved 
hvem.” Svarede Uglen, ”men det. fortælles 
at når aftenstjernen styrter ned, vil seks dyr 
følge lyset og mødes, og sammen vil de 
drage ud for at finde livet tilbage til dalen,” 
"Imens vil jeg holde mine unger varme”. 
"Det fortælles at en af dyrene vil være et 
pindsvin, et hun pindsvin som ganske vist 
ellere ville være blevet ved sine unger, 

men så at livet måtte reddes.” Da forstod 
hun at hun måtte drage på eventyr for at 
redde dalen og hendes unger. 

En aften nogle dage senere så hun 
aftenstjernen styrte ned et sted i skoven. 
"Farvel mine unger, jeg er snart tilbage” 
sagde hun og overlod kuldet til sin veninde 
haren, og drog afsted mod hvor hun havde 
set stjernen styrte ned, bestemt, men med 
bange anelser. 
Pindsvinet er et jordnært dyr. Hun er sej 
og vandt til at klare sig selv. Hun er 
kun modvilligt draget på eventyr, 
fordi det var nødvendigt, hun ville helst 
asse sig selv og sine unger. 
un tænker praktisk og taler et simpelt 

sprog. Taler normalt roligt, men kan råbe 
højt og bruge et ret beskidt sprog hvis hun 
bliver irriteret eller nervøs. 
Hun er klar over at eventyret kan blive 
hårdt og farligt og er naturligvis bekymret, 
men hun vil ikke give op let,for hun gør 
det for sine unger, som hun vil gå gennem 
ild & vand for. Men hun savner dem, og er 

MANG 
     

        
SQ 

” 

bange for om de vil være i live når hun 
vender hjem, og har det dårlig med at have 
forladt dem. 
Hun tager eventyret meget alvorligt, det 
ælder liv eller død for hendes unger, og 
un bliver irriteret hvis nogle af de andre 

dyr opfører sig pjattet, dumdristigt eller 
uengageret. 

Bliver hun vred eller nervøs stritter skyder 
hun ryg og stritter med piggene, bliver hun 
bange ruller hun sig sammen til en kugle 
med strittende pigge. . 
Har en uvane med at snøfte når hun pusler 
rundt i skovbunden KE 
Bevæger sig roligt og forsigtigt, men kan 
løbe ret hurtigt om nødvendigt. 
Færdes i skovbunden og i buskads og krat, lever af 
bær, frugter, nødder insekter og orme. Bevæger sig 
helst i skumringen og om natten. Har et udmær- 
ket forholdt til harer. egern, mus og lignenede, 
holder sig fra større dyr. Har holdt til i skovbun- 
den hele sit liv og har aldrig vandret ret langt. 

Pindsvin er et af de få dyr der kan klare sig 
mod hugorme. Ved at stritte med piggene kan 
hugormen ikke komme til at hugge, og pindsvinet 
kan bide hugormen ihjel. Pindsvinet ved at hugor- 
me ofte ligger inde med hemmeligheder som de 
ikke vil røbe med mindre det gælder livet. Engang 
kæmpede hun mod en hugorm, og da, efter en 
lang og ubehagelig kamp, hugormen overvun- 
det og skulle til at bide den, bad hugormen for sit 
liv og tilbød hende et tryllevers hvis hun ville lade 
den få så loveden den aldrig mere at vende tilba- 
ge, Trylleveræt kunne hjælpe mod rotter men 
virkede kun een Bang, un fik trylleverset 
og lod hugormen stikke af, og den vendte 
aldrig siden tilbage. "Nogen tid senere blev 
pindsvinet overfaldet af en stor rotte, hun 
sagde trylleværest og rottten forsvandt og 
hun har aldrig set den siden. 
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