
Roshan, den ene mulighed: 

Sted:  På torvet 

Roller: Roshan, 13 år 

 Metrius, Roshans modige tvillingebror, 13 år 

Remana, hånlig adelig (drenge-)pige af Kobraens Hus, 14 år 

Flavas, ondskabsfuld adelig dreng af Kobraens Hus, 14 år 

Situation: Roshan bliver drillet og skubbet rundt af de to unge 

Kobraer, indtil Metrius dirrende af harme driver dem bort 

og trøster Roshan. 

 

Roshan, den anden mulighed: 

Sted: En af paladsets haver 

Roller: Roshan, 14 år 

 Armesia, håbefuld uadelig skuespillertøs, 14 år 

 Metrius, Roshans selvretfærdige tvillingebror, 14 år 

 Brødrenes kærligt forargede gamle amme 

Situation:  Roshan og Armesia er i smug ved at øve skuespil 

(dødsscenen fra Jumeo og Roliet). Efter et øjeblik træder 

Metrius og ammen frem bag rosenbuskene, og Metrius truer 

med at sladre, hvis Roshan ikke lover aldrig mere at omgås 

gemene tøser. 

 

 

 

 

 

 

 

Morias, den ene mulighed: 

Sted: På gårdspladsen 

Roller: Morias, 8 år 

 Morias’ vidunderlige, ridderlige far 

Situation:  Morias er faldet og har slået knæet på jagt efter en 

hundehvalp. Faderen kommer løbende, tager Morias på sit 

knæ og trøster, og fortæller om hvordan sande riddere ved 

hjælp af ærens indre styrke kan overvinde smerte og 

modgang. Morias glemmer alt om sit blodige knæ. 

 

Morias, den anden mulighed: 

Sted: Morias’ soveværelse 

Roller: Morias, 11 år 

 Morias’ vidunderlige, fortryllende mor 

Situation:  Morias plages af mareridt om at blive levende begravet i 

sand. Midt om natten kommer mor ind og sætter sig og 

trøster sit kære barn, og giver Morias en beskyttelsesamulet, 

en slange af bronze, der bider sin egen hale, og så synger 

hun sit barn i søvn med en sang mod onde drømme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eryxo, den ene mulighed: 

Sted: En lejesoldat-lejr i bakkerne 

Roller: Eryxo, 9 år 

 Maeva, vildbasse og datter af en soldaterhore, 9 år 

Hort, stærk men lidt sløvt begavet søn af en soldaterhore, 10 

år 

Papa, fordrukken men gavmild midaldrende så-godt-som-

far 

Situation: De tre børn leger hær, og Eryxo udnævner sig til general 

ved fordi bedstefar var konge af Argos. Og det er ganske 

vist! De holder parade, og så kommer Papa med æblesaft og 

sukkerbrød plyndret i den sidste landsby. 

 

Eryxo, den anden mulighed: 

Sted: En lejesoldat-lejr i Nazræa 

Roller: Eryxo, 15 år 

 Bragan, arrogant men usikker lejesoldat-rekrut, 17 år 

 Papa, fordrukken og noget bekymret gammel så-godt-som-

far 

Situation: Bragan forsøger at true Eryxo til at pudse sine støvler for at 

vise hvem der bestemmer. Eryxo overvældes af et vildt 

raserianfald og er nær ved at tæve Bragan til døde, før Papa 

kommer og redder staklen ved at trække Eryxo bort. 

 

 

 

 

 

Ago, den ene mulighed: 

Sted: I en bjælkehytte i Harialands sneklædte bakker 

Roller: Ago, 7 år 

 Agos nostalgiske gamle mormor 

 Agos travle og irriterede mor 

Situation: På mormors knæ hører Ago om riddere, skønjomfruer og 

slotte til en ridderturnering i Ascalon. Så kommer Agos mor 

ind fra sneen og vrisser af det gamle vrøvl. 

 

Ago, den anden mulighed: 

Sted: Ved en hundegård i en landsby i Harialands sneklædte 

bakker 

Roller: Ago, 10 år 

 Amelia, forreven, forskrækket og taknemmelig civiliseret 

slavepige, 13 år 

Situation: Amelia falder ned i hundegården mens hun prøver at samle 

en bold op, som hendes herres knægt sparkede væk og 

sendte hende ud for at finde. Ago frelser hende ud af 

gården, og da hun har tudet i ti sekunder, tager hun sig 

sammen og nejer som en civiliseret skønjomfru for sin 

frelser. Ago er målløs, og hun løber væk. 

 

 

 

 

 

 



 

Roshan, den ene mulighed: 

Sted: På torvet, en spraglet, laset scene 

Personer: Roshan, 18 år 

 Brego, uadelig skuespiller som ond ridder, 20 år 

 Armesia, uadelig skuespillerinde som nødstedt skønjomfru, 

18 år 

 Roshans gamle amme 

Situation: Roshan skulker fra sine pligter på scenen, hvor Roshan 

forklædt som ædel ridder skal frelse skønjomfruen 

(Armesia) fra den onde ridder (Brego). Så bemærker 

Roshan blandt publikum sin gamle amme, som med 

skinnende øjne hepper på den gode ridder uden at ane, at det 

er Roshan. 

 

Roshan, den anden mulighed: 

Sted: I den fine stue 

Personer: Roshan, 17 år 

 Metrius, Roshans grådkvalte tvillingebror, 17 år 

 Deres højlydt rasende, svagt seende gamle fader 

 Deres lavmælt rasende moder 

Situation: Efter et drikkelag, som Roshan havde lokket Metrius med 

til, endte de med at sove nøgne i samme seng. Der blev de 

fundet af deres moder, og med værkende hoveder trukket 

(påklædte) for faderen, som strengt belærer dem om 

slægtens ære og deres skamløshed. Metrius skammer sig 

meget og lover aldrig at synde igen. Roshan får hele 

skylden. 

 

Morias, den ene mulighed: 

Sted: På torvet 

Personer: Morias, 16 år 

 Remana, hånlig ung adelsdame af Kobraens Hus, 16 år 

 Flavas, ondskabsfuld ung adelsmand af Kobraens Hus, 16 år 

Situation: De to unge kobraer driller og håner offentligt Morias for 

Ravnens pengeproblemer og sære ry. Morias er lige ved at 

eksplodere i pinligt og latterligt raseri, men fatter sig så og 

lukker med kolde og velvalgte ord munden på dem ved at 

udøve ridderlig selvbeherskelse og veltalenhed. 

 

Morias, den anden mulighed: 

Sted: Morias’ elskedes kammer 

Personer: Morias, 18 år 

 Andras, amourøs ung adelsmand, 18 år 

 Yasmela, amourøs ung adelsdame, 18 år 

 (En af dem er Morias’ troløse elsker, Morias’ spiller vælger 

helt, helt frit) 

Situation: Med roser sniger Morias sig ind i kammeret, blot for at 

finde sin elskede i en andens arme. Efter et chokeret øjeblik 

forbander Morias de to til at fortæres af Underverdenens 

slanger, og ser deres hvide, skrækslagne ansigter. 

 

 

 

 

 



 

Eryxo, den ene mulighed: 

Sted: Lastens Hule, et værtshus 

Personer: Eryxo, 17 år 

 Papa, fordrukken gammel lejesoldat og pavestolt så-godt-

som-far 

 Mikios, imponeret og meget smuk ung mand til leje, 17 år 

Situation: I slaget forleden reddede Eryxo dagen, ved at foregive at 

flygte med skatten så de brød formation for at forfølge. Nu 

skal det fejres, og Papa hælder vin på Eryxo og priser Eryxo 

overfor Mikios, som er let beruset og meget imponeret. Så 

præsenterer Papa Mikios som belønning. 

 

Eryxo, den anden mulighed: 

Sted: En skummel heksehule i Harmara 

Personer:  Eryxo, 19 år 

 Vilareia, en skør spåkone 

Situation: I den røgelsesstinkende hule sidder Vilareia ved bålet med 

Eryxo, som er kommet for at spørge til Papas helbred og få 

en trylledrik til ham. Mens de taler om Papas helbred, ruller 

øjnene tilbage i hovedet på Vilareia, og hun udbryder: 

”Hestens hov skal knuse kobraens ryg!”, kaster sig over 

Eryxo og blotlægger med en galnings styrke 

hesteskomodermærket på Eryxos hofte. Skrækslagen flygter 

Eryxo. 

 

 

 

 

Ago, den ene mulighed: 

Sted: I en bjælkehytte i hariernes dystre bakker 

Personer: Ago, 15 år 

 Agos stolte, snaldrede far 

 Agos praktisk anlagte mor 

Situation: Efter at Ago har bevist sit værd i kamp mod røvere, skal 

Ago nu med ud på sit første plyndringstogt mod civiliserede 

lande, i morgen. Far peger op på væggen på en laset, 

røgsværtet rød klud som hænger sømmet op. Far viser stolt 

dette eksempel på civiliseret luksus frem, som han har haft 

med hjem fra et tidligere togt. Mens Ago krummer tæer 

over pinligheden, kommer mor forbi og minder dem om at 

røve noget peber denne gang. 

 

 

Ago, den anden mulighed: 

Sted: Et tårnkammer i et slot i Harmara 

Personer: Ago, 18 år 

 Giselle, frygtsom men værdig skønjomfru, 21 år 

Situation: Ago sparker døren ind og skal kidnappe Giselle, så 

kompagniet af lejesoldater kan holde hende for løsepenge. 

Med skal hun, men Ago gør sit bedste for at være høflig. 

 

 

 

 

 



 

Roshan, den ene mulighed: 

Sted: På toppen af paladsets højeste tårn 

Personer: Roshan, 20 år 

 Roshans svagtseende gamle fader, med knust hjerte 

Situation: Faderen står og er ved at tage sig sammen til at kaste sig i 

døden. Han klager over at hans lydige og respektfulde 

Metrius er død, mens hans elskede, smukke Roshan hader 

ham og ønsker ham ulykke. Roshan træder frem og 

foregiver at være Metrius, som pludselig har fået det bedre. 

Faderen omfavner Roshan og græder af lykke. 

 

Roshan, den anden mulighed: 

Sted: I Metrius’ soveværelse 

Personer: Roshan, 20 år 

 Roshans svagtseende og fortvivlede gamle fader 

 Roshans bitre gamle moder 

 Børnenes tavst trøstende gamle amme 

 (Metrius i koma) 

Situation: Faderen klager fortvivlet over at skulle miste sin alderdoms 

trøst, sit livs lys og håbet for slægtens ære, og sender et par 

velmente men klodsede trøstende ord til Roshan. Moderen 

klager over at Døden tager de bedste bort før de er modne, 

og kun efterlader utaknemmelige skarn. Den gamle amme 

forholder sig tavs, og trøster Roshan med en hånd på 

skulderen. 

 

 

 

Morias, den ene mulighed: 

Sted: Ved Morias’ faders ligbål 

Personer: Morias, 21 år 

 Morias’ grådkvalte moder 

 Faderens våbenbroder, ridder Rokas af Hestens Hus, 23 år 

Situation: Ridder Rokas fortæller, hvorledes Morias’ fader kæmpede 

som en uforfærdet riddersmand og frelste mange af sine 

fæller, før han faldt med ære. Moderen græder og udtrykker 

stilfærdigt sin fortvivlelse, og Morias trøster hende. 

 

Morias, den anden mulighed: 

Sted: Biblioteket i Ravnens Hus 

Personer: Morias, 21 år 

 Morias’ indædt hævntørstige, muntert beslutsomme moder 

Situation: Nogle uger efter faderens død er moderens humør 

foruroligende forbedret. I biblioteket finder Morias hende i 

en dunst af ildevarslende røgelse mellem de skumleste 

bøger og mest foruroligende remedier. Morias spørger, hvad 

hun pønser på, og moderen svarer undvigende og meget 

mystisk om baron Sargos’ skæbne. Morias bekymrer sig, og 

med rette. 

 

 

 

 

 

 



Eryxo, den ene mulighed: 

Sted: Ved et lejrbål i bjergene øst for Harmara 

Personer: Eryxo, 20 år 

 Papa, Eryxos døende så-godt-som-far 

Situation: Eryxo plejer Papa i den ensomme lejr, efter at 

lejekompagniet har efterladt dem på grund af Papas 

sygdom. Papa beder Eryxo om at tage et skrin frem, som 

indeholder et laset guldklæde og en lille elfenbenskobra på 

en guldkæde. Papa fortæller, at Eryxo ikke er barn af en død 

skøge, men blev fundet som spæd af Papa i en kurv med 

guldklæde og kobrasmykke, lige før sjakalerne slog til, i 

ørkenen syd for Ascalon. Kobraen er Eryxos arv. Så beder 

Papa om en slurk brændevin til at sove på, før de skal videre 

i morgen. (Det kom Papa aldrig.) 

 

Eryxo, den anden mulighed: 

Sted: Tronsalen i paladset i Ascalon 

Personer: Eryxo, 21 år 

 Den syge gamle kong Ashmoides 

 Remana, smiskende kongelig rådgiver og adelsdame af 

Kobraens Hus 

Situation: Eryxo har foretræde for hoffet, og tilbyder sine tjenester 

som ridder. Eryxo lyver sig til forfædre blandt greverne af 

Galbata i Argos, og den senile konge nikker. Et blik 

passerer mellem Remana, som rådgiver (styrer) kongen, og 

Eryxo, og Remana bliver helt forvirret over sin 

forskrækkelse, før Eryxo beroliger hende med snarrådig 

smiger. 

Ago, den ene mulighed: 

Sted: I en bjælkehytte i hariernes sneklædte bakker 

Personer: Ago, 20 år 

 Agos stolte men sørgende mor 

Situation: Efter tre år på eventyr i de civiliserede lande kommer Ago 

hjem på besøg, og træder ind af døren iklædt skinnende 

brynje og pelskantet silkekappe, ivrig efter at fortælle 

mormor om sine oplevelser med Sydens vidundere, og give 

hende en ordentlig bunke civiliseret luksus. Agos mor kan 

fortælle, at mormor sov ind i sidste uge. 

 

Ago, den anden mulighed: 

Sted: Blandt dynger af døde og døende på en slagmark 

Personer:  Ago, 19 år 

 Markward, søn af Anward, ældre argeisk ridder 

Situation: De to sidste kæmpende på slagmarken står over for 

hinanden, blodige og udmattede. Med et vældigt hug 

afvæbner Markward Ago og sætter sværdet for struben. 

Som de står der, udtrykker Markward sin respekt, 

præsenterer sig og spørger til Ago. Da de har talt sammen, 

lader han Ago samle sin økse op, og i tre slag hugger Ago 

ham ned. Til slut står Ago og undrer sig et øjeblik over 

smilet på den døde ridders læber. 


