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Sverige, 2008

Tillfälligt avbrott är fyra novellscenarier. Fyra svarta nedslag i verk-
liga liv. Ni får välja bort ett. De andra tre måste ni spela. Ni får inte 
backa, inte sluta. Ni måste spela dem.

Fyra korta noveller. Med olika stil, olika form och olika handling. Men 
som ändå, någonstans, handlar om samma sak. Det handlar om makt, 
dina vänners makt över dig, spelledarens makt över spelarna, din makt 
över din partner som älskar dig litet mer än vad du älskar honom eller 
henne. Om fördomarnas makt över hur vi lever våra liv. Och föräldrar-
nas makt över sina barn.

Ni kommer inte att få någon spelledare, utan måste klara det här själva. 
Välja vilka scenarier ni vill spela, i vilken ordning och i vilka konstel-
lationer. Om ni inte vill spela med publik kan ni spela två scenarier 
parallellt.

Novellscenarierna ligger i fyra kuvert. De är märkta ALKOHOLISM, 
LIVSKRIS, ROMANTIK och ÖVERGREPP. Ni får välja bort ett. Ni 
behöver inte välja nu, utan ta det efter hand.

För några av scenarierna behövs en spelledare. En spelledare är bara 
en annan sorts spelare med litet andra uppgifter. Det förklaras i scenari-
otexten om det blir aktuellt.

Alltså. Fyra korta noveller. Med olika stil, olika form och olika handling. 
De är korta och helt olika för att ni skall kunna satsa allt i varje spel. 
Ofta kommer ni att behöva vara två grupper i samma rum, och det är 
bra. Pröva att spela samma scenario parallellt och ta tid att titta på var-
andra. Använd den andra gruppen som kuliss, eller dra in dem i spelet 
för en kort stund om det behövs. Stör varandra. Skrik.

Kanske kommer det inte att vara roligt, men vi hoppas att det skall vara 
värt det. 


