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Forord til Alexandria-udgaven 

 

Der er efterhånden gået et par år siden En Guddommelig Udfordring blev skrevet. Jeg har ventet med at 

lægge den op, da der var nogle ting, jeg gerne ville ændre på. Det er ikke blevet til noget, og det er noget 

jeg kan blive ved med at udskyde. Derfor må I ”nøjes med” originalen med de her små kommentarer. 

Kommentarerne er dels om hvad der fungerede godt, den feedback spillerne/spillederne kom med og det 

jeg gerne selv ville ændre på (sidstnævnte stemmer fint overens med det som bedømmelsessiderne sagde). 

Først det der fungerede godt. Hele ideen om de sammensatte roller, hvor der var nogle underliggende 

karaktertræk der gik igen i en social rolle der skiftede, var de fleste positive overfor (der var et par stykker, 

der ikke købte præmissen). Det gav som planlagt en stor dynamik og meget forskellige udfald i de 

forskellige grupper. Derudover kan jeg stadig godt lide ideen om at der er en feedback-mekanisme, hvor 

rollernes handlinger får konsekvenser. 

Den overordnede ting, som jeg helst ville ændre ved scenariet, er anden akt. Den bærer lidt for meget præg 

af travlhed før lukketid (scenariet kom ind som reserve efter et frafald). I nogle grupper fungerede den fint, 

men der var også spillere der havde svært ved den. Efter at scenariet var færdigskrevet, har jeg dog haft en 

blokade i min kreativitet og kan ikke se hvordan jeg skulle ændre den.  

Ud over dette, var det største kritikpunkt, så vidt jeg husker, tegnsætning. Jeg er ikke særlig god til 

tegnsætning, punktum. Jeg prøver løbende at blive bedre, men her og nu ser jeg ingen pointe. 

 

Som nævnt bliver det ikke til en revideret udgave i denne omgang. Men hvis nogen gerne vil spille 

scenariet, kan det køres som det er og ellers er man mere end velkomne til at ændre anden akt. 

Men ellers er intentionen med at uploade den at fungere som inspiration – særligt i forhold til måden at 

tænke roller som noget mere dynamisk. 

 

De bedste hilsener 

Lasse 



2 
 

Tak til: 

Først og fremmest en stor tak til Marie Oscilowski og Klaus Meier for kommentarer. 

Derudover en takt til de scenarieansvarlige Klaus og Kristo, for at give muligheden for at skrive 

scenariet til Fastaval. 

Sidst men ikke mindst en tak til dig som spilleder – for uden spilleder, intet spil. 

 

Jeg håber at I må få en god oplevelse med spillet!  
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Om scenariet 

En Guddommelig Udfordring er et episk skæbnespil. Det er episk i den forstand, at det er et 

fortællescenarie hvor omdrejningspunktet er et handlingsforløb, der strækker sig over tre forskellige 

nedslag i tiden. Selve indholdet af dette er et skæbnespil i en meget bogstavelig forstand, hvor 

menneskene er brikker i gudernes spil. 

Den øverste gud, den navnløse skaber, ser trist på den udvikling verden har taget og begynder at 

tvivle på, at der er nogen, der er værdige til at opnå frelse. 4 af de andre guder ser dog gode værdier 

i nogle af menneskene. Hver af de fire guder vælger en sjæl, som de mener at har potentiale til at 

gøre sig værdig til frelse indenfor tre genfødsler. 

Scenariet foregår i et fiktivt univers, hvor det lille kongerige, Velopien [weːlo̝ː’b̥ʰje̝ːn], er under 

pres fra en større kolonimagt. Der er hentet inspiration fra virkelige hændelser, men selve scenariet 

er ren fiktion. Derfor er spillerne frie til at digte videre på universet, hvis det passer ind i historien 

og de skal ikke føle sig bundne i deres beskrivelser af, hvordan der ser ud eller om de udtaler 

navnene rigtigt. Hovedformålet er at få skabt en god fortælling i fællesskab!  

Scenariet er delt op i tre akter. Den første akt starter mens Velopien stadigvæk har dets 

selvstændighed, men kongen er under pres fra imperiet og til sidst må bukke under for presset og 

ende under et kolonistyre. Anden akt foregår under kolonistyret, hvor vi følger nogle familier og det 

pres og diskrimination de oplever fra styret. Endelig i tredje akt kæmper folk en kamp for frihed: 

dels kæmper de for deres folks og deres egen frihed, i kampen for uafhængighed – dels kæmper de i 

gudernes spil for deres sjæls frelse fra dens jordiske krop. 

Imellem hver af akterne er der et intermezzo, hvor guderne dømmer sjælene på deres handlinger 

i den pågældende akt. Gudernes dom afgør hvilken krop sjælene skal genfødes i. Hver gud har deres 

eget syn på godt og ondt og dette spiller ind på, hvordan de dømmer sjælene. 

Den nedenstående figur viser hvilke dele der er i scenariet. Den øverste række viser akterne 

hvor spillerne spiller mennesker, hvor den nederste viser scener hvor de spiller guder. 
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Denne figur er delt op i menneske-akter i den øverste række og gude-scener i den nederste 

række. 

Hver spiller har en guderolle, som de beholder gennem hele spillet. Dette er deres rolle i 

gudescenerne (intro, ”gudernes dom” scenerne og den endelige dom).  

I menneske-akterne (1., 2. og 3. akt) har spillerne dels en menneskerolle (krop) og dels en sjæle-

rolle. Sjæle-rollerne fordeles i introen og spillerne beholder den samme sjæle-rolle i alle akterne. 

Menneskerollen skifter imellem akterne og fordeles i gudescenerne på baggrund af deres rolles 

gerninger i den forudgående akt. Således afgøres en spillers menneskerolle i 2. akt i ”Gudernes dom 

1” på baggrund af hvordan spillerens rolle har handlet i 1. akt. 

En mere udførlig beskrivelse af scenerne findes i afsnittet ”Drejebog”. Rollerne introduceres 

kort i afsnittet ”(Hoved-)roller”, hvor handouts til rollerne er placeret i bilag. 

Til at få de forskellige dele til at hænge sammen er der et token-system, der benyttes til at 

vurdere om menneskene har handlet forsvarligt i forhold til de moralske principper guderne 

værdsætter.  

Derudover er der et andet virkemiddel ”guddommelige kræfter”, der kan hjælpe spillernes 

guderoller med at påvirke spillets gang. 

I afsnittet ”Spillets gang” (underafsnit ”Virkemidler”) kan du finde flere informationer om, 

hvordan token-systemet (”Godheds-/syndspoint”) og de guddommelige kræfter fungerer. I ”Spillets 

gang” kan du også læse mere om din rolle som spilleder og finde forslag til opvarmning. 

Intro

1.akt 

Gudernes 

dom 1

2.akt

Gudernes 

dom 2

3.akt

Den 

endelige 

dom
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Spillets gang 

Dette afsnit vil kort beskrive spillets gang. Først ved kort at beskrive meningen med akterne og 

hvordan spilleders rolle er. Det er her værd at påpege at der ikke i dette afsnit vil blive gået i dybden 

med akterne og scenerne – disse vil blive uddybet i afsnittet ”Drejebog”. Efter at have gennemgået 

spilleders rolle, beskrives de virkemidler der skal hjælpe med at skabe rammerne for en god 

fortælling. Til sidst i dette afsnit vil jeg gennemgå nogle forslag til opvarmning. 

 

Spilleders rolle 

Som spilleder er din rolle at skabe rammerne for spillet og udfordre spillerne gennem NPCer 

(biroller kan findes i bilagene). I drejebogen kan du finde informationer om hver enkelt akt og 

(forslag til) scener.  

Hver akt starter med at du kort beskriver hvordan der er i Velopien på det pågældende tidspunkt 

(disse introduktioner er beskrevet i drejebogen). I dette afsnit vil jeg blot nævne, at det er en god idé 

at gøre præmisserne klar for spillerne. I starten af drejebogen er der opridset en figur over 

handlingsforløbet og det kan være godt for spillerne at se denne, så de ved hvad der er i vente – tegn 

den gerne på tavlen eller læg tegningen ud på bordet. Det er en fordel at spillerne inden første akt 

kender til strukturen på akten og at denne akt har magt som omdrejningspunkt. Gør det klart for 

dem at det på dette tidspunkt i spillet ikke nødvendigvis er en fordel at blive genfødt i en 

privilegeret situation, så de roligt kan spille på deres rollers dårlige sider. I anden akt er 

undertrykkelsen i fokus og spillerne kan også selv komme med inputs til scener, der kunne være 

interessante at spille. Den tredje akt er en kamp for frihed og der skal her træffes en beslutning om 

hvorvidt de vil kæmpe med vold eller om de vil vælge en fredelig vej. 

Den overordnede struktur ligger fast og i drejebogen står der forslag til scener, som du kan 

sætte, men spillerne kan selv sætte scener hvis de har ideer til det. Scenerne køres tæt og cuttes 

skarpt – der er ingen grund til at en scene kører i tomgang. 

Ud over at sætte rammerne for akterne og scenerne har du også nogle roller. I gudescenerne har 

du rollen som den øverste gud. Denne rolle har primært til formål at stille spørgsmål ved, hvorvidt 

sjælene har handlet godt, for at få de andre guder til at tage stilling til dette – det kan blandt andet 

være hvis Fridur er kompromissøgende overfor imperiet, hvor du kan spørge guderne om de synes 
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at dette er en god ting eller en dårlig en. Det er i denne proces at de andre guder uddeler point til 

sjælene (beskrevet i virkemidler) og i sidste ende er det dig der på baggrund af dette at du fordeler 

rollerne til den næste akt – og i den sidste gudescene afgør om de er værdige til frelse. I forhold til 

hvilke værdier den øverste gud bedømmer efter, kan du vurdere i forhold til hvilke værdier du selv 

synes du vil lægge vægt på. 

Ud over denne rolle kan du i bilagene finde inspiration til NPCer du kan benytte i akterne  

 

Virkemidler 

I dette afsnit beskrives scenariets virkemidler. Det første virkemiddel ”godheds-/syndspoint” er 

omdrejningspunktet for gudescenerne, hvor det andet virkemiddel, guddommelige kræfter, er en 

måde hvorpå spillerne kan benytte guddommelige kræfter til at påvirke menneske-scenerne. 

 

Godheds-/syndspoint 

Til dette benyttes to slags tokens: en for godhed og en for synd. I hver gudescene har hver gud 

to godhedstokens og to syndstokens (de får dem tilbage i den næste gudescene). De kan maksimalt 

give én syndstoken og/eller godhedstoken til hver sjælerolle i hver gudescene. Som øverste gud har 

du tre af hver slags tokens og du må selv afgøre hvordan du vil fordele dem. Dette gør at hvis der er 

nogle af sjælene der har fået lige mange point afgør du hvordan rollerne skal fordeles i den næste 

akt. Nedenfor følger et eksempel på hvordan det kunne forløbe. 

Eksempel: 

I den første gudescene synes Skir at General Jarkans mod og ærlighed skal belønnes med en 

godhedstoken, hvor Skir mener at både Ypperstepræst Tirles og Prins Fridur har handlet 

kujonagtigt og giver en syndstoken til dem hver. Fridur får også en syndstoken fra Nesme, der 

finder ham grådig(...) Til sidst giver den øverste gud 1 syndstoken til Fridur, 1 syndstoken til 

Jarkan og 1 godhedstoken til Lidaka på baggrund af deres handlinger. Efter alle guderne har 

fordelt deres tokens er stillingen følgende: 

- Jarkan har 1 godheds- og 1 syndstoken = 0 
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- Fridur har 1 godheds- og 4 syndstokens = -3 

- Lidaka har 2 godheds- og 1 syndstoken = 1 

- Tirles har 1 godheds- og 3 syndstokens = -2 

På baggrund af dette vurderer den øverste gud ud fra skemaet for rollerne i 2. akt (se under 

”(Hoved-)rollerne”, ”Anden akt”) hvilke roller den vil give til hvilken spiller. 

Det er her værd at nævne nogle ord om, hvordan rollerne fordeles. Den hierarkiske opdeling 

imellem rollerne er opstillet i afsnittet ”(Hoved-)roller” i underafsnittene om akterne. Den opdeling 

der er, er på baggrund af hvilken position i samfundet de er født i og at dette afspejler velopianernes 

egne kriterier frem for det tyhriske system. Det kan virke paradoksalt at Balt, der er fra den laveste 

stand, er højere i hierarkiet end Tryka, der er fra den mellemste kaste, men dette er fordi at Balt er 

født ind i en familie af storbønder med meget jord, hvor Tryka er fra en familie af landarbejdere 

uden jord. Ligeledes kan det virke paradoksalt at Irkan, der er smidt ud af hæren, er relativt højt 

placeret, men dette er fordi han er fra en familie af soldater og dermed ind i en prestigefuld position. 

Derudover er det værd at påpege at pointene ikke er kumulative – dvs. at de point en sjæl får i 

første gudescene bliver fjernet inden bedømmelsen i anden gudescene. 

 

Guddommelige kræfter 

Hver gud har to særlige kræfter. Disse kan være positive eller negative og kan benyttes til at 

enten hjælpe et af menneskene eller give et menneske problemer. Således kan guden benytte det til 

at hjælpe den sjæl guden selv har satset på, men guden kan også skade andre eller vælge at vise 

storsind og hjælpe en anden person, der kan have brug for det.  

Hver af kræfterne må kun benyttes én gang i løbet af spillet, så spillerne skal bruge deres 

kræfter med omtanke. Nedenfor følger nogle eksempler på hvordan kræfterne kan bruges. 

Eksempel 1: (1. akt) Fridur forsøger at gå bag om Lidakas ryg og lave en aftale med imperiet. 

Melen vil hjælpe Lidaka og kaster lys over Fridurs forræderi, så Lidaka får kendskab til det. 
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Eksempel 2: (2. akt) Ujo har lige været udsat for, at hans mark er blevet hærget. Nesme 

forbarmer sig over ham og hjælper afgrøderne med at overleve. Dette hjælper Ujo med at kunne få 

råd til at holde Balt og Trykas bryllup. 

Eksempel 3: (2. akt) Tryka bliver chikaneret af en soldat. Balt forsøger at hjælpe hende, men 

kommer selv i problemer. Skir tænder får en tønde ved siden af dem til at gå i brand, for at 

distrahere vagten, så Tryka og Balt kan flygte. 

Eksempel 4: (3. akt) Axon og Pranse er ved at komme op at skændes. Twel får dem til at vise 

medfølelse overfor hinanden, for at hjælpe dem med at klare deres uenigheder, så de kan fokusere 

på at kæmpe imod imperiet. 

 

Forslag til opvarmning 

I dette afsnit vil jeg gennemgå nogle forslag til opvarmning. Hvis du som spilleder har andre 

gode ideer er du velkommen til at benytte dem. De første to opvarmningsforslag skal varme 

spillerne op og gøre dem lidt trygge ved hinanden, hvor den tredje øvelse er en forberedelse til at de 

skal turde være røvhuller i scenariet. (hvis du ikke mener det er nødvendigt kan du godt nøjes med 

mindre end tre). 

Associationsleg 

Denne leg benyttes ofte som opvarmning ved scenarier. I står i en cirkel og du siger et ord, 

f.eks. ”mælk”, derefter siger den til venstre det første ord de kommer i tanke om, f.eks. ”ko”, sådan 

fortsætter det (eks. ”græs”, ”grøn” osv…). 

At give gaver 

Denne leg foregår også i cirklen. Denne gang giver i imaginære gaver højre om. Den ene person 

vender sig om mod den anden som om han/hun holder en pakke – den anden person pakker nu op 

og skal nu sige hvad der er i pakken og reagere på denne gave. 

Min skyld 
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I denne leg indtager spillerne gulvet to og to efter hinanden. Person A skal give en dårlig nyhed 

til Person B. I løbet af samtalen kommer det frem at Person A selv var skyld i ulykken – og senere 

endnu kommer det frem at Person A gjorde det med vilje. For at sætte gang i grusomhederne kan du 

som spilleder bede Person A om at gå et skridt videre. Her er 4 forslag til forfærdeligheder: 

Din have er ødelagt: jeg kom til at køre græsslåmaskinen ind i roserne – efter at jeg havde 

hugget dit æbletræ i stykker. 

Din hamster er død: jeg kom til at dræbe den – men jeg gjorde det brutalt og med vilje. 

Din hund er blevet væk: jeg kom til at lukke den ud – og derefter kørte jeg den til internatet. 

Din kone har været dig utro: jeg kom til at gå i seng med hende – det har stået på hver 

weekend det sidste halve år.  
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Drejebog 

I dette afsnit opridses først den overordnede struktur for spillet og derefter gennemgås hver akt 

med tilhørende scener. Der er som udgangspunkt lagt op til at 1. akt er lidt længere end de to andre, 

men det er op til dig som spilleder, at vurdere hvornår scenerne er færdige. 

 

Scenariets opbygning: 

Intro: 

Den øverste gud 

præsenterer spillet. 

Zoom ind på 

hovedpersonerne. 

Guderne vælger en 

sjæl. 

Gudescener: 

Sjælene dømmes. Guderne fordeler deres godheds- og syndstokens. 

Sjælenes menneskerolle til den kommende akt afgøres. Denne type 

scene spilles mellem 1. og 2. akt og mellem 2. og 3. akt. 

Afslutning: 

Den endelige dom. 

Er der nogle sjæle 

der er værdige til 

frelse. Hvad bliver de 

andres skæbne? 

Scenariet afrundes. 

Første akt: 

Magtkamp i riget 

Velopien. Denne akt 

ender med at 

Velopien bliver en 

koloni i imperiet. 

Anden akt: 

Undertrykkelse under 

kolonitiden. Scener 

der viser 

undertrykkelsen – 

f.eks. bryllupet. 

Tredje akt: 

Kampen for frihed. 

Velopierne skal 

beslutte om de vil 

kæmpe med vold 

eller ved fredelige 

midler. 

 

 

Intro: 

Den øverste kraft, den Navnløse, skuer med bekymring ud over sit skaberværk. ”Løgn, 

respektløshed, vold. Er der virkelig nogen af disse mennesker, der er værdige til frelse?” Der opstår 

mumlen mellem de andre guder og flere af dem ryster på hovedet. Efter noget betænkningstid 

melder Skir, Melen, Nesme og Twel at de mener at de godt kan finde mennesker der indeholder 

gode værdier, også nogle så gode at de kan gøre sig værdige til frelse. 

Den Navnløse fortsætter: ”Kære guder. Hvis I er så overbeviste om det gode i mennesket, lad os 

da have en dyst. I denne dyst skal I hver vælge et menneske, som I mener at kan gøre sig værdige til 

frelse indenfor tre genfødsler. Lad os se på de øverste i landet Velopien. Her har vi den stærke og 

modige General Jarkan; den karismatiske og kreative unge Prins Fridur; den kloge og dygtige 
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Prinsesse Lidaka; og den gamle, vise Ypperstepræst Tirles. Jeg vil bede jer hver vælge det af disse 

mennesker, som I mener at kan opnå frelse.” 

Efter denne intro vælger hver gud et menneske. Rækkefølgen går efter alder - den gud spillet af 

den ældste spiller starter. Dette bør ikke tage meget mere end 5 minutter, da rollerne er ret korte.  

 

Første akt – En konge ligger for døden: 

Første akt starter hvor Velopien er uafhængigt. I slutningen af akten bliver Velopien invaderet 

af Tyhrien [d̥yː’ʁ̞iən] – enten ved en diplomatisk overtagelse eller ved en kort krig. 

 

Introduktion: 

Det naturskønne land Velopien er under pres. Landets 

gamle konge, Itros III [i’θʁ̞o̝s], ligger for døden. Kongen har i 

længere tid ført krig imod landets naboer, så der er mange 

fjender der står klar til at udnytte situationen, hvis der vises 

tegn på svaghed. For at styrke landet er kongens eneste barn, 

Prinsesse Lidaka, blevet gift med Prins Fridur af Jutraburg, 

Velopiens nærmeste allierede. Hvor Velopien har en stor 

fødevare produktion er Jutraburg i højere grad orienteret mod 

produktion af våben og andre metalprodukter. Denne alliance 

har styrket begge lande, men de er dog ikke helt sikre – det 

stærke imperium, Tyhrien, er ved at ekspandere og presse 

dets kultur ned over andre lande. 

I toppen af det velopianske samfund har vi Prinsesse 

Lidaka og hendes mand, tronarvingen Prins Fridur – samt den 

militære leder General Jarkan og den religiøse leder 

Ypperstepræst Tirles. De ved alle at det er et spørgsmål om tid før det større og stærkere imperium 

Tyhrien vil vende deres interesse mod Velopien og er klar over at hvordan de agerer i de næste 

måneder kan have store konsekvenser for, hvordan deres position i samfundet vil være i fremtiden. 

Akterne: 

Første akt: magtkamp mellem 

menneskene. Her er lagt op til et 

syndefald. 

Anden akt: undertrykkelsen. 

Dette er en lidelseshistorie. 

Tredje akt: kampen for frihed. 

I denne akt skal spillerne beslutte 

sig for hvordan de vil kæmpe. 



15 
 

Kong Antu IV af Tyhrien har sendt dem hver et brev (bilag), hvor han lover dem forskellige ting, 

hvis de vil hjælpe med at indlemme Velopien i det Tyhriske Imperium. Disse løfter vil senere vise 

sig at være tomme, men det er en måde at se, om hovedpersonerne bukker under for fristelse. 

 

Reception ved hoffet (opvarmningsscene): 

Reception på hoffet. Her lærer vi hovedpersonerne at kende. Tonen er formel, men det er 

indholdet af samtalerne ikke nødvendigvis. Her kan hovedpersonerne begynde at se hinanden an og 

måske allerede begynde at etablere alliancer. 

 

Rævekagebageri 

Denne scene (disse scener) foregår i magtens korridorer på slottet. En udsendt fra Tyhrien har 

overbragt breve til kronprinseparret og deres mest indflydelsesrige rådgivere (brevene kan findes i 

bilag og uddeles ved scenens start), hvor de hver især bliver tilbudt indflydelse hvis de hjælper 

Tyhrien med at overtage magten i Velopien. Det står dog klart at de vil få svært ved gennemføre en 

sådan mission på egen hånd og de er derfor nødt til at få støtte fra mindst én af de andre. 

I denne scene(/ disse scener) kan spillerne selv sætte nogle korte scener i et af slottets mange 

rum hvor de mødes med én eller flere af de andre magtmennesker, for at aftale hvad de gør ved 

aftalen – om de vil tage imod tilbuddet eller ej. Eventuelt kan enten prinsen eller prinsessen 

indkalde alle til en fælles rådshøring. 

 

Tyhrien banker på 

I denne scene står den tyhriske konge ved porten til slottet i Velopien. Velopien er omringet af 

tyhriske styrker. Har nogle ved hoffet givet efter? Hvem? Den tyhriske konge tøver ikke med at 

håne dem – enten for deres mangel på rygrad hvis de giver efter eller for deres naivitet hvis de tror 

at de kan klare de tyhriske styrker. 
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Gudescene: 

Den øverste magt kigger rundt på den andre guder: ”synes I virkelig at disse mennesker er 

ærværdige? Det er tid til at dømme deres sjæle.” 

Bed guderne en efter en om at give deres dom. Gå venstre om fra den øverste gud. 

Fordelingen af roller til næste scene gives på følgende måde. Der er 5 mulige hovedroller og du 

har som spilleder lidt frihed i hvordan du fordeler dem imellem spillerne. En af de scener jeg har 

foreslået til 2. akt som central er Bryllupet og denne scene kræver at Balt og Tryka er blandt 

rollerne i akten. Derfor bør disse være blandt de fire roller. Javen gives kun hvis der er en af sjælene 

der har mange godhedspoint efter 1. akt. Rollerne fordeles efter differencen mellem hvor mange 

godheds (+) og syndspoint (-) sjælene har (1 betyder højt i hierarkiet, 4 betyder lavt) 

1: Javen, 3: Ujo, 3: Balt, 4: Tryka, 4: Gir 

 

Anden akt: 

Intro: 

Velopien har nu været under tyhrisk styre i lidt under et århundrede. For at holde velopierne 

under kontrol delte tyhrierne dem ind i forskellige grupper efter deres øjenfarve, hvor dem med blå 

øjne havde en højere plads i hierarkiet end dem med grønne øjne og dem med brune øjne var i 

bunden af samfundet. Senere blev det til at børnene arvede deres forældres stand, så der var blå 

grøn og brun stand. Tyhrierne forsøger at holde velopianerne fra at blande sig for meget med dem 

fra andre stænder end dem selv gennem en afgift man skal betale for at blive gift med en af en 

anden stand og at deres børn falder ind under den laveste stand. 

 

3 forslag til scener 

Plyndring på marken 

Bønderne (her er Ujo og/eller Gir i fokus – deres børn kan også være til stede, men i mere 

tilbagetrukne roller) er i marken da en gruppe tyhriere kommer forbi og plyndrer nogle tønder af 
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høsten. En politiofficer står i nærheden (muligvis sammen med Baronen Javen, hvis denne er en af 

rollerne) og griber ikke ind. Bønderne går derhen for at høre hvorfor de ikke gjorde noget. 

 

Bryllupet 

Bryllupet mellem Balt og Tryka. Til stede er ud over brudeparret deres familie. Adelen har 

førsteret til at være sammen med nygifte kvinder, så parret forsøger at undgå at tiltrække adelens 

opmærksomhed. En baron (Javen) kommer forbi og ser at der er et bryllup. 

 

Markedspladsen 

Bønderne er på markedspladsen for at sælge deres varer. Tryka går rundt for at kigge på 

markedet, men bliver chikaneret af nogle betjente fra en højere stand. Balt (evt. Ujo og/eller Gir) ser 

det og står i dilemmaet om han skal gribe ind, vel vidende at loven ikke er på hans side. 

 

Gudescene: 

Den øverste gud fatter medlidenhed med velopianerne. ”De har bestemt gået igennem nogle 

hårde ting, men hvordan har de handlet? Synes I at de har ageret moralsk?”. 

Det er tid til at guderne igen skal træffe en beslutning om hvordan sjælene skal genfødes. 

Fordelingen af roller til næste scene gives på følgende måde. Der er 5 mulige hovedroller og du har 

som spilleder lidt frihed i hvordan du fordeler dem imellem spillerne. Rollerne fordeles efter 

differencen mellem hvor mange godheds (+) og syndspoint (-) sjælene har (1 betyder højt i 

hierarkiet, 4 betyder lavt). Det er op til spilleder som øverste gud at, ud fra de andre guders 

bedømmelse, tage beslutningen om hvilken fordeling af roller, der passer bedst. 

1: Pranse, 2: Irkan, 2: Rile, 3: Kota, 4: Axon 
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Tredje akt – den svære vej til frihed 

Det er nu ved at være to hundrede år siden Velopien blev del af det tyhriske imperium. Velopien 

har i denne tid oplevet en industrialisering, så flere arbejder inde i byerne. For nogle velopianere er 

de materielle levestandarder blevet bedre, men befolkningen behandles stadig som 

andenrangsborgere i deres eget land, uden særlig mange rettigheder. I befolkningen er der flere og 

flere der tænker at nok må være nok. På den ene måde eller den anden er de nødt til at gøre sig fri. 

I denne akt følger vi det velopianske folks kamp for frihed. Der er et forslag om tre scener. 

 

Modstandsbevægelsen 

Der har gået et rygte om et møde, for at organisere en modstandsbevægelse. Ingen ved med 

sikkerhed hvem der har indkaldt til det, men da hovedpersonerne møder op er der en god portion 

mennesker der allerede er til stede. Til dette møde skal de diskutere hvordan de vil gribe situationen 

an. Vil de vælge en fredelig vej eller ønsker de at bruge vold. 

 

Sammenstød 

Demonstrationen (eller hvordan hovedpersonerne måtte gribe det an) møder myndighederne, 

der har fået ordre til at slå så hårdt ned på modstanden, som det måtte blive nødvendigt at gøre. 

Hvordan reagerer hovedpersonerne på dette? 

 

Det endelige opgør 

En sidste storstilet aktion, der skal sende tyhrierne ud en gang for alle. Der er aktioner i de fleste 

byer og tyhrierne er presset, så det er op til hovedpersonerne at vurdere hvordan de vil have 

tyhrierne til at forlade deres by. Der er hermed stor frihed for spillerne til at beslutte afslutningen på 

3. akt. 
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Afslutning: 

Den øverste gud kigger rundt på Skir, Melen, Nesme og Twel. ”Kære guder. Nu har 

velopianerne gjort sig fri fra imperiet, men spørgsmålet er om de har været gode nok til også at 

opnå frihed for deres sjæle?”. 

Hvilken (/hvilke) sjæle opnår frelse? Hvad sker der med de andre? Her er grundprincippet det 

samme som i de andre gudescener. Dog er det primære spørgsmål ikke længere hvor mange point 

de får, men mere den endelige konklusion om de har ageret moralsk eller ej – hvis de har, kan du 

som øverste gud vælge at lade dem opnå frelse. Hvis de ikke har, kan du som øverste gud gå ind og 

vurdere om de har ageret meget skidt (i det tilfælde kan epilogen evt. være at den person bliver 

genfødt som en fattig i en slum) eller om personen bare ikke har været god nok til at opnå frelse 

(hvor den kan opnå et ganske almindeligt middelklasse liv).  
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Fordeling af roller 

Guderoller: Fordeles tilfældigt 

mellem spillerne ved spillets start. 

Sjæle: Knytter sig til en 

bestemt af rollerne i første akt. I 

introscenen vælger hver gud en af 

rollerne fra første akt og spilleren 

får derigennem sin sjælerolle. 

Denne sjælerolle beholder 

spilleren i 2. og 3. akt. 

Menneskeroller/kroppe: 

Fordeles i første akt som nævnt 

ovenfor. For anden og tredje akt 

afgøres det i den forudgående 

gudescene på baggrund af sjælens 

gerninger i den tidligere akt. 

(Hoved-)roller: 

I de følgende afsnit følger en kort beskrivelse af 

rollerne i de forskellige dele af scenariet. Der er tre typer af 

roller: guder, sjæle og mennesker. Guderollerne udleveres 

ved spillets start og hver spiller har sin guderolle hele vejen 

genne spillet. Sjæle-rollerne beholder spillerne også hele 

vejen igennem spillet. I første akt knytter hver sjæl sig til et 

bestemt menneske, men efter denne akt frisættes sjælen fra 

sin menneskelige krop, da vi nu bevæger os frem i tiden og 

den menneskelige krop for længst er forgået. Sjælens 

menneskelige krop i den næste akt afgøres af hvordan 

guderne bedømmer dens gerninger i scenerne ”gudernes 

dom”. 

 

Gudescener: 

I gudescenerne har hver af spillerne en fast rolle – en af 

de fire guder: Skir, Melen, Nesme og Twel. Ligeledes har 

spilleder også den faste rolle som den navnløse øverste 

skabergud. Alle guderne er formløse, men kan påtage sig 

en hvilken som helst form de vil, hvis de vil. Dette betyder 

at de ikke har noget fast køn. Disse roller fordeles ved 

spillets start og er udgangspunktet for den første scene. 

Spilleder har ud over sin rolle som øverste gud også 

styringen med biroller, som er beskrevet i bilagene. 

 

Skir [sg̊ʰi:ɐ̯] - gud for ild og krig gud: 

Skir er ild- og krigsgud og sætter pris på handlekraft, mod, styrke og ærlighed. Til gengæld ser 

Skir ned på passivitet, fejhed og konfliktskyhed. 
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Af guddommelige kræfter kan Skir ophede en persons temperament, for at få personen til at 

søge en konflikt eller rent fysisk starte en ild i et objekt for at distrahere personer. 

 

Melen [me̝ːlən] - gud for oplysning og lys: 

Som gud for oplysning og lys sætter Melen pris på eftertænksomhed, rationalitet og ærlighed. 

Ser ned på dumhed, selviskhed og beslutninger truffet udelukkende på baggrund af følelser. 

Melen kan med sine kræfter afsløre noget der har været skjult for en person eller kaste lys over 

noget for at rette fokus på det. 

 

Nesme [neːsme̝ː] - gud for vækst og velstand: 

Nesme er gud for velstand og vækst, både naturlig og materiel. Nesme værdsætter 

arbejdsomhed, kreativitet, stræben efter succes og på generøsitet. Ser ned på grådighed, frås og 

dovenskab. 

Med sine guddommelige kræfter kan Nesme give held til menneskene og give dem evne til at 

forhandle bedre. 

 

Twel [d̥͡swe̝ːl] - gud for kærlighed, længsel og havet: 

Guden for kærlighed, længsel og havet, Twel, sætter pris på initiativrighed, selvopofrelse og 

passion. Ser ned på aggressivitet, koldhed og ugidelighed. 

Twel kan ved hjælp af sine kræfter få en person til at føle medfølelse med en anden og kan få en 

person til at føle begær overfor nogen/noget. 
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Sjæle: 

Ligesom guderollerne er sjælene nogle roller spillerne har fast gennem hele spillet. Sjælene er 

essensen af spillernes menneskerolle – en personlighed der går igen i alle genfødslerne og blot 

skifter krop. Disse ”roller” bygger på en revideret version af de fire temperamenter: kolerikeren, 

sangvinikeren, melankolikeren og flegmatikeren. Sjælene knytter sig hver til en bestemt af rollerne i 

1. akt og fordeles således ved at guderne vælger en af rollerne i den akt. I de følgende akter går 

sjælen igen hvor den krop den indtager, afhænger af hvordan guderne bedømmer den pågældende 

sjæls gerninger i akten. 

 

Kolerikeren: 

Kolerikeren er en varmblodet i en sådan grad, at det ofte kommer ud som et iltert temperament. 

Den er dominerende, opfarende og har svært ved at indrømme sine fejl.  

Kolerikeren har det bedre med at lede end at blive ledt og har ikke noget imod at tage en 

konflikt hvis det er nødvendigt for at finde en løsning. Er meget stolt og har svært ved at lade sig 

lede – men nogle gange må alle sluge sin stolthed og tiden må vise hvordan kolerikeren tager det 

hvis dette måtte blive nødvendigt. Kolerikeren har svært ved at lægge skjul på sine frustrationer og 

det vil derfor som regel være tydeligt hvad kolerikeren egentlig mener. 

Kolerikeren knytter sig i 1. akt til rollen General Jarkan 

 

Sangvinikeren: 

Er meget optimistisk af natur og prøver at sprede godt humør omkring sig. Den er meget iderig 

og kreativ af natur. Sangvinikeren har en masse ideer og er glad for at sætte ting i gang – men har 

dog en tendens til at ikke gøre dem færdige – sangvinikeren er nemlig meget rastløs af natur og 

kommer hurtigt til at kede sig ved stilstand. 

Sangvinikeren har ikke et stort behov for at være leder, men vil meget gerne have sin vilje. Den 

støtter derfor gerne en anden person, hvis dette gavner sangvinikeren selv. Selvom sangvinikeren er 
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meget ekstrovert omkring sine følelser, kan den godt skjule dem bag ved en facade af sarkasme og 

smigrer gerne andre for at dominere dem. 

Sangvinikeren knytter sig i 1. akt til rollen Prins Fridur 

 

Flegmatikeren: 

Flegmatikeren har en indre ro og blidhed. Den er meget løsningsorienteret og diplomatisk. 

Flegmatikeren er meget godmodig og let at gøre tilfreds – men skal passe på at ikke lade sig træde 

på af andre. Alle kan blive sårede, her er flegmatikeren ikke en undtagelse, men der skal mere til for 

at flegmatikeren vil søge en konflikt, end for de andre sjæle – flegmatikeren vil først søge et 

kompromis og gerne på overfladen lade som om den giver en anden person ret, hvis det gavner 

flegmatikeren selv. På trods af dette kan flegmatikeren godt gå ind som leder og det kan ofte være 

nemmere for flegmatikeren at opnå støtte fra andre end for kolerikeren. Når flegmatikeren skal 

træffe beslutninger lægger den meget vægt på fakta og er meget observerende. 

Flegmatikeren knytter sig i 1. akt til rollen Prinsesse Lidaka 

 

Melankolikeren: 

Har en tendens til at være pessimist og til selvmedlidenhed. Melankolikeren befinder sig godt i 

offerrollen og vil ofte fremhæve sig selv som den der har ret, men bare bliver undertrykt af de andre 

– den er i sine egne øjne altid helten. Melankolikeren vil helst have at alle er glade og vil gå langt 

for at opnå dette mål – og gør gerne opmærksom på de afkald den selv giver for at opnå dette. Da 

melankolikeren altid føler at den har ret er dens strategi for at få indflydelse, at tale til modpartens 

dårlige samvittighed. I beslutninger lægges mere vægt på følelser end fakta.  

Melankolikeren knytter sig i 1. akt til rollen Ypperstepræst Tirles 

  



24 
 

Første akt 

I første akt ligger Velopiens konge, Itros III, for døden. Kongen har kun ét barn og det er en 

datter, så hans svigersøn, Fridur, der er prins af det allierede rige Jurtraburg, står som den første i 

rækken til at overtage tronen. Dette vil kunne bringe de to nationer tættere sammen og stå stærkere. 

Fridur er dog langt mere interesseret i kunst og videnskab end at styre et land. Hans kone, Prinsesse 

Lidaka af Velopien, er derimod meget kompetent og viser stor interesse i at lede sit land til storhed. 

I kulissen står også general Jarkan klar til at gøre sin indflydelse gældende og ypperstepræsten 

Tirles vil gøre sit til at gejstligheden fortsat vil have noget at skulle have sagt under det nye styre. 

 

General Jarkan [jεːʁ̞g̊ʰa̝n]: 

General Jarkan er øverstkommanderende i den velopianske hær. Han har haft en hård opvækst i 

landområderne i den nordlige del af landet. Faderen der var storbonde oplevede ofte at hans 

produktion blev ødelagt af tørke eller invaderende hære. For at kunne forsørge familien lod Jarkan 

sig indskrive i hæren. Gennem hårdt slid, styrke, en god strategisk forståelse og store ambitioner fik 

Jarkan arbejdet sig op i graderne. Han er meget bevidst om at han har arbejdet sig op og har det 

svært med at acceptere folk, der ikke gør nogen indsats for at opnå det de vil. Han er karismatisk, 

men har ry for at være hård. 

Jarkan er Koleriker 

 

Prins Fridur [fʁ̞iːð̠ˠ̞ɐ̯]: 

Prins Fridur af Jutraburg [ju’d̥͡sʁ̞a̝b̥uːɐ̯g̊] blev for nogle år siden gift med Prinsesse Lidaka af 

Velopien. Et ægteskab Fridur ikke er helt begejstret for. Jutraburg har en ret specialiseret 

produktion og et levende kulturliv, hvor Velopien er et landbrugsland – et dødkedeligt sted. Selvom 

hans faders forklaring var, at Jutraburg ville stå stærkere, ser Fridur det klart som en straf for hans 

noget udsvævende kærlighedsliv – han havde ry for at være en skørtejæger og hedonist. Lidaka er 

fin nok, hun er klog og er efter dette lands standarder smuk - men hvorfor have en eneste ene når 

man kan have de eneste mange? Fridurs passion er mere indenfor kulturen end indenfor at styre et 

land, men på den anden side vil han meget gerne bringe noget kultur og videnskab til 

bondeknoldene i dette land. Fridur har ry for at være kultiveret, klog og charmerende. 
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Fridur er Sangviniker 

 

Prinsesse Lidaka [liː’d̥εːg̊ʰa̝]: 

Prinsesse Lidaka af Velopien er den eneste datter af Kong Itros og gift med Prins Fridur. Hun 

var fra tidlig alder et talentfuldt barn, der var god til at lære sprog, kultur og teknik. Hun har også 

fulgt hendes fars krige med nogle af de omkringliggende kongeriger og har vist talent indenfor 

militær strategi. Hun besidder de egenskaber en hersker gerne skal have, bortset fra én ting – hun er 

kvinde i en mandsdomineret verden. Hun er klar over at det ikke ser ud til at hun kan blive regent, 

men hun kan dog regere indirekte igennem en mand – så er spørgsmålet hvordan hun gør det og 

hvilken mand hun skal støtte. 

Lidaka er flegmatiker 

 

Ypperstepræst Tirles [d̥͡si’ʁ̞leːs]: 

Den gamle Tirles har i mange år været ypperstepræst i Velopien. Han er den yngste søn af en 

greve og blev som 14årig taget i lære af en præst, der lærte ham at læse og satte ham ind i 

religionen. Tirles er meget belæst og tror på de ting han selv siger. Denne overbevisning gjorde at 

præsterne for år siden valgte ham som ypperstepræst og dermed repræsentant for de gejstlige. 

Under Kong Itros blev kirken forarmet – Tirles vil gøre sit for at overbevise de kommende 

magthavere om at give mere magt tilbage til kirken – uanset hvem denne magthaver så måtte være. 

Det er trods alt for vores alles bedste. 

Tirles er melankoliker 
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Anden akt 

I anden akt er Velopien kommet under Imperiet Tyhrias 

kolonistyre. Velopianerne behandles som andenrangsborgere 

i deres eget land og i denne akt følger vi almindelige borgere 

og får en indsigt i hvordan de bliver behandlet. 

Tyhria forsøger at dele Velopien, ved at lave en 

hierarkisk deling blandt velopianerne, således at dem med 

brune øjne er nederst, dem med grønne i midten, hvor dem 

med blå øjne er øverst i hierarkiet. Generelt er det dog 

tyhrierne der har fået de fleste privilegier i landet og blandt 

alle velopianere er der indskrænkninger af deres 

frihedsrettigheder. 

 

Balt [b̥ɑ̈ld̥]: 

Balt er en ung mand fra en familie af storbønder. Hans 

far ejer en stor gård, men de er under pres fra styret, da de 

har brune øjne. De bliver presset til at give størstedelen af 

deres produktion til styret. Derudover er det svært for Balt at 

få lov til at gifte sig med Tryka, der har grønne øjne og 

dermed er højere i det nyetablerede hierarki. 

 

Tryka [d̥͡sʁ̞y’g̊ʰa̝]: 

Tryka er en ung pige fra en familie af landarbejdere. 

Hende og Balt kendte hinanden fra før en styret indførte 

reglen om hierarki efter øjenfarve, men deres planer om 

ægteskab er blevet besværliggjort da hun har grønne øjne. 

Da Balts familie har masser af land, kan det være en fordel 

for hendes familie hvis ægteskabet lykkes, men nogle 

Fordeling af roller: 

Rollerne har numre efter hvor 

højt de ligger hierarkisk ved deres 

fødsel – bemærk at dette system 

ikke afspejler det tyhriske 

stænder-system. Der er 5 mulige 

hovedroller, og hvordan de 

fordeles afhænger af hvordan 

sjælene har ageret i 1. akt. Hvis 

der er nogen, der har opnået 

positive point i 1. akt gives Javen 

til den spiller der har flest point i 

stedet for enten Gir eller Ujo. (1 

betyder højt i hierarkiet, 4 betyder 

lavt). 

1: Javen 

3: Ujo 

3: Balt 

4: Tryka 

4: Gir 
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medlemmer af hendes familie er imod ægteskabet, da børnene vil være af lavere stand. 

 

Gir [g̊iːɐ̯]: 

Gir er Trykas far. Han arbejder som landarbejder i samme landsby hvor Balts far, Ujo, ejer en 

masse jord. Rent økonomisk har han aldrig været privilegeret og han skal betale høje skatter til 

styret. Han ved dog at han ville opleve mere undertrykkelse hvis han havde brune øjne. 

 

Ujo [u’jo̝]: 

Ujo er Balts far. Han er storbonde i landsbyen, men er tvunget til at opgive en stor del af sin 

produktion til styret og må finde sig i plyndringer fra folk der er højere oppe i hierarkiet end ham 

selv. 

 

Javen [jεː’hʁ̞ve̝ːn]: 

Javen med de klare blå øjne er af storbondefamilie, men har for få år siden fået titlen baron af 

styret. Med det kommer en række privilegier i form af at udskrive skatter og at have førsteret 

nygifte kvinder af lavere stand i baroniet. Så længe han føjer styret har han ret mange privilegier. 
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Tredje akt 

I tredje akt er undertrykkelsen taget til i styrke. Den velopiske befolkning beslutter sig for at 

gøre modstand og kræve uafhængighed fra Tyhria, men de er ikke enige om hvordan de skal kæmpe 

– ved hjælp af vold eller ved hjælp af fredelige midler. Ud over at menneskene kæmper for deres 

frihed i denne akt, er det også i denne akt at sjælene kæmper for deres frelse. 

 

Axon [ɑ̈ː’χʌ̹̞̟n]: 

Axon, der er en bonde fra den nederste stand, så sin 

kone blive voldtaget og dræbt af tyhriske soldater. Da han 

forsøgte at gå til myndighederne blev han afvist. 

 

Kota [g̊ʰo̝ː’d̥a̝]: 

Da Kota var barn så hun sin far blive ført væk af de 

tyhriske soldater. Faderen havde ført væk af de tyhriske 

soldater for at føre en undergrundsavis hvor han talte for 

oprør mod styret. Til dagligt oplever den nu midaldrende 

Kota ofte at blive chikaneret når hun sælger grøntsager på 

markedet. 

 

Rile [ʁ̞e̝’lə]: 

Rile er præst indenfor den velopianske kirke. Kirken 

forsøger at hjælpe folk der bliver undertrykte, men oplever 

ofte at dette leder til sanktioner fra styrets side. 

 

Irkan [e̝’ʁ̞g̊ʰa̝n]: 

Fordeling af roller: 

Rollerne har numre efter hvor 

højt de lå hierarkisk da de blev 

født. Der er 5 mulige hovedroller, 

og hvordan de fordeles afhænger 

af hvordan sjælene har ageret i 2. 

akt. Det er op til dig som spilleder 

at vurdere hvilke roller du mener 

det er bedst at have med i 3. akt. 

(1 betyder højt i hierarkiet, 4 

betyder lavt). 

1: Pranse 

2: Irkan 

2: Rile 

3: Kota 

4: Axon 
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Irkan er fra en familie af soldater og har også selv været i hæren. Han har dog ikke kunnet få sig 

til at slå ned på sine egne og er derfor blevet afskediget i vanære. 

 

Pranse [b̥ʰʁ̞ɑ̈’nsə]: 

Pranse er baron i området. Han oplever at styret beslaglægger mere og mere af hans ejendom for 

at finansiere den militære magt de må sætte ind for at holde styr på velopianerne. 
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Bilag 1: guderoller 

 

Skir: 

Du er Skir [sg̊ʰi:ɐ̯], guden for ild og krig. Du har set 

mange krige i din tid og har i disse situationer set 

mennesker handle modigt og uselvisk. Så da den øverste 

gud spørger dig, om du tror på at menneskene er værdige 

til at opnå frelse, når du frem til at nogle af de mennesker, 

der har ofret sig selv for en større sag må have noget godt i 

sig. 

 

Værdier: 

Sætter pris på: handlekraft, mod, styrke og ærlighed. 

Ser ned på: passivitet, fejhed og konflikskyhed. 

 

 

Guddommelige kræfter: 

Indre ild: Skir kan tænde en indre ild, der kan få en konflikt til at blusse op. 

Ydre ild: Skir kan tænde ild til et objekt for at distrahere personer. 

  

Skir bliver skabt: 

Da de første mennesker 

ønskede at lave mad gav den 

øverste gud ilden til dem i form af 

guden Skir. Med tiden som 

menneskene lærte at arbejde med 

metaller og lave våben fik Skir en 

vigtig rolle som krigsgud. 
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Melen 

Du er Melen [me̝ːlən], gud for oplysning og lys. Du 

hjælper menneskene med at se klart og hjælper dem med at 

opnå viden. Du har set menneskene opfinde ting og være 

kreative, for at forbedre deres tilværelse og sådanne 

fornuftige væsner må da i sandhed være i stand til at 

handle godt. Så da den øverste gud spurgte jer andre guder 

om I mente at der var nogle af menneskene var værdige til 

frelse kom du frem til at hvis de opnår sand indsigt, skal 

der nok være nogle mennesker, der er værdige til frelse. 

 

Værdier: 

Sætter pris på: eftertænksomhed, rationalitet og 

ærlighed. 

Ser ned på: dumhed, selviskhed og overilede beslutninger truffet på baggrund af overdrevne 

følelser. 

 

Guddommelige kræfter: 

Afsløring: Melen kan kaste lys over noget og dermed afsløre noget der har været skjult for en 

person. 

Fokus: Melen kan rette et fokuseret lys på noget, for at rette fokus på det. 

  

Melen blev skabt: 

Melen er en meget gammel 

gud. Da den øverste gud skulle 

skabe verdenen havde den svært 

ved at se og skabte derfor lysets 

gud, Melen. 

Efter menneskene blev skabt 

blev Melen en vigtig kilde til 

deres tilegnelse af viden. 
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Nesme 

Du er Nesme [neːsme̝ː], gud for velstand og vækst. 

Oprindeligt var du en landbrugsgud, men da menneskene 

begyndte at etablere et økonomisk system var landbruget 

den vigtigste produktionsform og du blev derfor også gud 

for velstand generelt. 

Du har set hvordan menneskene har etableret et 

system til at ikke bare forsyne dem selv, men også deres 

medmennesker. Der er selvfølgelig nogle mennesker der 

udnytter andre til egen vinding, men overordnet set mener 

du at væsner, der bidrager til andres velbefindende, må 

være gode af natur. 

 

Værdier: 

Sætter pris på: arbejdsomhed, kreativitet, stræben efter succes og genrøsitet. 

Ser ned på: grådighed, frås og dovenskab. 

 

Guddommelige kræfter: 

Held: Nesme kan give menneskene held i forhold til penge eller produktion. Det kunne f.eks. 

være i form af mere hårdføre afgrøder end forventet eller ved at finde en tabt pung med penge. 

Forhandler: Nesme kan gøre mennesker bedre til at forhandle. Med Nesme på sin side har man 

en fordel i en forhandlingssag. 

  

Nesme bliver skabt: 

Efter menneskene blev skabt 

havde de brug for noget at spise. 

Den øverste gud skabte planterne, 

men da den øverste selv var for 

travl til at tage sig af planterne, 

blev Nesme skabt til at tage sig af 

dem. Senere da menneskene 

etablerede et pengesystem, blev 

Nesme gud for velstand generelt. 



7 
 

Twel 

Du er Twel [d̥͡swe̝ːl], gud for kærlighed, længsel og 

havet. Som gud for kærlighed og længsel ser du hvor langt 

mennesker vil gå for dem de elsker og som havgud har du 

oplevet mennesker rejse lange afstande for en større sag. 

Da den øverste gud spørger om I tror at menneskene 

kan gøre sig værdige til frelse beslutter du dig for at det må 

de være. Du er overbevist om at menneskene vil lytte til 

deres hjerter og at det vil lede dem til at gøre det rigtige. 

 

Værdier: 

Sætter pris på: initiativrighed, selvopofrelse og passion. 

Ser ned på: (unødvendig) aggressivitet, koldhed og ugidelighed. 

 

Guddommelige kræfter: 

Medfølelse: Twel kan få et menneske til at føle medfølelse overfor en anden og dermed bl.a. 

blusse ned for en konflikt. 

Hjertebrusen: Twel kan sætte omløb i hjertet så et menneske føler et voldsomt begær efter et 

andet menneske (eller et objekt). 

  

Twel bliver skabt: 

Efter at have skabt jorden, 

skilte den havet fra himlen. Havet, 

Twel, længes stadig efter himlen. 

Til tider er de sammen når det 

regner eller når blæsten aer havets 

overflade. 
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Bilag 2: Roller 1.akt 

General Jarkan: 

General Jarkan [jεːʁ̞g̊ʰa̝n] er øverstkommanderende i den velopenesiske hær. Han har haft en 

hård opvækst i landområderne i den nordlige del af landet. Faderen der var storbonde oplevede ofte 

at hans produktion blev ødelagt af tørke eller invaderende hære. For at kunne forsørge familien lod 

Jarkan sig indskrive i hæren. Gennem hårdt slid, styrke, en god strategisk forståelse og store 

ambitioner fik Jarkan arbejdet sig op i graderne. Han er meget bevidst om at han har arbejdet sig op 

og har det svært med at acceptere folk, der ikke gør nogen indsats for at opnå det de vil. Han er 

karismatisk, men har ry for at være hård. 

Om de andre hovedpersoner: 

Prins Fridur: sikke en klaphat. Født med en guldske i røven, fører sig frem og har ikke lavet én 

dags hårdt arbejde i sit liv. Han er dog fra Velopiens nære allierede, så du bider dig nogle gange i 

tungen for at ikke fortælle ham din ærlige mening. Tænk at den nar kan blive min chef! 

Prinsesse Lidaka: er væsentligt mere kompetent end hendes mand. Både hun og landet 

fortjener bedre end den idiot. Selvom hun er kvinde ville hun være en bedre leder. 

Ypperstepræst Tirles: den gamle mand kan godt virke lidt vattet, men i det mindste arbejder 

han og han virker til at tro på de ting han arbejder for.   
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Kolerikeren (sjæl): 

(rollen som koleriker går til den der har General Jarkan i 1. akt) 

Kolerikeren er en varmblodet i en sådan grad, at det ofte kommer ud som et iltert temperament. 

Den er dominerende, opfarende og har svært ved at indrømme sine fejl.  

Kolerikeren har det bedre med at lede end at blive ledt og har ikke noget imod at tage en 

konflikt hvis det er nødvendigt for at finde en løsning. Er meget stolt og har svært ved at lade sig 

lede – men nogle gange må alle sluge sin stolthed og tiden må vise hvordan kolerikeren tager det 

hvis dette måtte blive nødvendigt. Kolerikeren har svært ved at lægge skjul på sine frustrationer og 

det vil derfor som regel være tydeligt hvad kolerikeren egentlig mener. 
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Prins Fridur: 

Prins Fridur [fʁ̞iːð̠ˠ̞ɐ̯] af Jurtraburg blev for nogle år siden gift med Prinsesse Lidaka af 

Velopien. Et ægteskab Fridur ikke er helt begejstret for. Jutraburg har en ret specialiseret 

produktion og et levende kulturliv, hvor Velopien er et landbrugsland – et dødkedeligt sted. Selvom 

hans faders forklaring var, at Jurtraburg ville stå stærkere, ser Fridur det klart som en straf for hans 

noget udsvævende kærlighedsliv – han havde ry for at være en skørtejæger og hedonist. Lidaka er 

fin nok, hun er klog og er efter dette lands standarder smuk - men hvorfor have en eneste ene når 

man kan have de eneste mange? Fridurs passion er mere indenfor kulturen end indenfor at styre et 

land, men på den anden side vil han meget gerne bringe noget kultur og videnskab til 

bondeknoldene i dette land. Fridur opfattes ofte som kultiveret, charmerede og klog… men denne 

opfattelse lader til at primært være udbredt ved yngre kvinder. 

Om de andre: 

General Jarkan: virker utroligt mavesur. Hvad er hans problem? Hvorfor ikke nyde livet? Han 

kunne have brug for en ferie og for lidt kultur. 

Prinsesse Lidaka: den smukke prinsesse. Hun opfører sig dog til tider som om hun er en mand 

og feminine kvinder er nu engang mere tiltrækkende. 

Ypperstepræst Tirles: en vis gammel mand. Han er en af de få i det her bondeland der er en 

smule kultiveret. Men hold da op hvor må hans liv være kedeligt.  
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Sangvinikeren (sjæl): 

(Sangvinikeren gives til den der har Prins Fridur i 1. akt) 

Er meget optimistisk af natur og prøver at sprede godt humør omkring sig. Den er meget iderig 

og kreativ af natur. Sangvinikeren har en masse ideer og er glad for at sætte ting i gang – men har 

dog en tendens til at ikke gøre dem færdige – sangvinikeren er nemlig meget rastløs af natur og 

kommer hurtigt til at kede sig ved stilstand. 

Sangvinikeren har ikke et stort behov for at være leder, men vil meget gerne have sin vilje. Den 

støtter derfor gerne en anden person, hvis dette gavner den. Selvom sangvinikeren er meget 

ekstrovert omkring sine følelser, kan den godt skjule dem bag ved en facade af sarkasme og smigrer 

gerne andre for at dominere dem. 
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Prinsesse Lidaka: 

Prinsesse Lidaka [liː’d̥εːg̊ʰa̝] af Velopien er den eneste datter af Kong Itros og gift med Prins 

Fridur af Jutraburg. Hun var fra tidlig alder et talentfuldt barn, der var god til at lære sprog, kultur 

og teknik. Hun har også fulgt hendes fars krige med nogle af de omkringliggende kongeriger og har 

vist talent indenfor militær strategi. Hun besidder de egenskaber en hersker gerne skal have, bortset 

fra én ting – hun er kvinde i en mandsdomineret verden. Hun ville gerne lede Velopien til storhed, 

men hun er klar over at det ikke ser ud til at hun kan blive regent, men hun kan dog regere indirekte 

igennem en mand – så er spørgsmålet hvordan hun gør det… og hvilken mand hun skal støtte og 

søge støtte fra. 

Om de andre: 

General Jarkan: har deltaget i en masse krige på rigets vegne. Han har gjort en masse godt for 

det her land. En beundringsværdig mand, selvom han dog på nogle punkter kan være lidt simpel og 

opfarende. 

Prins Fridur: er typen mange kvinder dåner over. På mange måder også en interessant og 

kultiveret person, men han er ikke den rette til at styre landet. 

Ypperstepræst Tirles: brokker sig meget. Han forventer altid flere penge til kirken og viser 

ikke meget forståelse for vigtigheden af at beskytte landet. Men det kan være hensigtsmæssigt at 

have ham på ens side, så man ikke ender med en religiøs konflikt i landet. 
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Flegmatikeren (sjæl): 

(gives til den der vælger Prinsesse Lidaka i 1. akt) 

Flegmatikeren har en indre ro og blidhed. Den er meget løsningsorienteret og diplomatisk. 

Flegmatikeren er meget godmodig og let at gøre tilfreds – men skal passe på at ikke lade sig træde 

på af andre. Alle kan blive sårede, her er flegmatikeren ikke en undtagelse, men der skal mere til for 

at flegmatikeren vil søge en konflikt, end for de andre sjæle – flegmatikeren vil først søge 

kompromiset og næsten undskylde hvis nogen sparker den i røven for at undgå konflikten. På trods 

af dette kan flegmatikeren godt gå ind som leder og det kan ofte være nemmere for flegmatikeren at 

opnå støtte fra andre end for kolerikeren. Når flegmatikeren skal træffe beslutninger lægger den 

meget vægt på fakta og er meget observerende. 
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Ypperstepræst Tirles: 

Den gamle mand, Tirles [d̥͡si’ʁ̞leːs], har i mange år været ypperstepræst i Velopien. Han er den 

yngste søn af en greve og blev som 14årig taget i lære af en præst, der lærte ham at læse og satte 

ham ind i religionen. Tirles er meget belæst og tror på de ting han selv siger. Denne overbevisning 

gjorde at for år tilbage valgte præsterne ham som ypperstepræst og dermed repræsentant for de 

gejstlige. Under Kong Itros blev kirken forarmet – Tirles vil gøre sit for at overbevise de kommende 

magthavere om at give mere magt tilbage til kirken – uanset hvem denne magthaver så måtte være. 

Det vil trods alt være bedst for os alle hvis guderne er tilfredse og hvem kan være bedre til at sikre 

dette end kirkens folk? 

Om de andre: 

General Jarkan: har et alt for iltert temperament. Næppe til at tale fornuft med. 

Personificeringen af dine frustrationer over penge der går til militæret frem for kirken. 

Prins Fridur: er en lidt rastløs ung mand og lidt for udsvævende. Han virker dog til at sætte 

pris på kultur og kunne forhåbentligt vise sig til at prioritere kirken som den fortjener. Forhåbentligt 

er han ikke et så stort skvat, som han virker til på overfladen. 

Prinsesse Lidaka: er sin fars datter – forhåbentligt har hun ikke samme prioriteringer som 

hendes fader. Væsentligt stærkere personlighed end hendes mand, Prins Fridur, så det er nok vigtigt 

at holde sig gode venner med hende.  
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Melankolikeren: 

(gives til den der har Ypperstepræst Tirles i 1. akt) 

Har en tendens til at være pessimist og til selvmedlidenhed. Melankolikeren befinder sig godt i 

offerrollen og vil ofte fremhæve sig selv som den der har ret, men bare bliver undertrykt af de andre 

– den er i sine egne øjne altid helten. Melankolikeren vil helst have at alle er glade og vil gå langt 

for at opnå dette mål – og gør gerne opmærksom på de afkald den selv giver for at opnå dette. Da 

melankolikeren altid føler at den har ret er dens strategi for at få indflydelse, at tale til modpartens 

dårlige samvittighed. I beslutninger lægges mere vægt på følelser end fakta.  
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Biroller (GM) 

I dette afsnit følger forslag til biroller. Det er blot forslag, så hvis du selv som GM har gode 

ideer er du meget velkommen til at gøre dette. 

 

Hofskjalden Heymon [aj’muːn]: 

Heymon er højrøstet, irriterende og uden skam i livet. Han siger tingene direkte. Kan benyttes i 

første scene til at prikke lidt til nogle potentielle konflikter. 

 

Sendebudet Kiryl [g̊ʰi’ʁ̞yl]: 

Sendebudet Kirul fra Tyhrien, der overbringer brevene til hovedpersonerne bliver i Velopien 

lidt tid efter at have overbragt brevene, for at kunne give besked tilbage til Kong Antu. Kan 

eventuelt inddrages anden scene hvis nogle af spillerne ønsker det. 

 

Kong Antu IV af Tyhrien [a̝’nd̥u]: 

Antu IV er konge over et stort imperium og har bestemt ikke små tanker om sig selv. Han er 

arrogant og tiltaler folk med en hånlig sarkasme, med mindre han kan vinde noget på at være høflig 

overfor dem. Han er et skridt foran hovedpersonerne. 
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Bilag 3: breve 1. akt (uddeles inden 2. scene) 

Klip--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til General Jerkan 

Som De ved er det et spørgsmål om tid før vi vil indlemme Velopien under Tyhriens krone. Som 

den dygtige general De er, ved De sikkert at vores hær er jeres overlegen og hvis I kæmper, vil det 

koste en masse af Jeres soldater livet uden grund.  

Vi vil derfor tilbyde Dem en aftale. Vi kunne bruge en dygtig militær leder som Dem i den 

tyhriske hær, så hvis De holder Jeres soldater fra at kæmpe imod den tyhriske hær vil de kunne 

fastholde titlen som general for den velopianske hær under den tyhriske krone og dine soldaters liv 

vil blive skånet. 

Mange hilsener 

Hans Majestæt Antu IV af Tyhrien 

Klip--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til Hans Højhed Prins Fridur af Jutraburg 

Som De ved er det et spørgsmål om tid før vi vil indlemme Velopien under Tyhriens krone. Vi vil 

dog tilbyde Hans Højhed en privilegeret stilling som Vicekonge for Jutraburg og Velopien under den 

tyhriske krone. Derudover tilbyder vi Dem en personlig gave på 1000 guldstykker og en donation til 

at sætte gang i kultur og industri i Velopien. Hvad vi beder om i bytte er at De sørger for at 

Velopien ikke sætter sig i modstand mod vores indtog. 

Vi vil bede Dem om deres diskretion, men samtidig opfordre Dem, til at forsøge at formilde 

nogle af de andre magthavere i Velopien. 

 

Mange hilsener 

Hans Majestæt Antu IV af Tyhrien 
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Til Hendes Højhed Prinsesse Lidaka af Velopien 

Som De ved er det et spørgsmål om tid før vi vil indlemme Velopien under Tyhriens krone. Vi vil 

dog tilbyde Hans Højhed en privilegeret stilling som Vicedronning for Velopien under den tyhriske 

krone. Derudover tilbyder vi Dem en personlig gave på 2000 guldstykker, samt en aftale om at ikke 

skade civile velopianere. Hvad vi beder om i bytte er at De sørger for at Velopien ikke sætter sig i 

modstand mod vores indtog. 

Vi vil bede Dem om deres diskretion, men samtidig opfordre Dem, til at forsøge at formilde 

nogle af de andre magthavere i Velopien. 

 

Mange hilsener 

Hans Majestæt Antu IV af Tyhrien 

Klip----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til Ypperstepræst Tirles 

Som De ved er det et spørgsmål om tid før vi vil indlemme Velopien under Tyhriens krone. Vi 

ønsker opbakning til dette fra kirken i Velopien, da vi håber at derigennem kunne vinde folkets 

hjerter i dette land så forarmet af de mange krige under Hans Majestæt Kong Itros III. Hvis vi kan 

stole på kirkens hjælp, vil vi give generøst tilbage til kirken, som den fortjener. 

Vi vil bede Dem om deres diskretion, men samtidig opfordre Dem, til at forsøge at formilde 

nogle af de andre magthavere i Velopien. 

Mange hilsener 

Hans Majestæt Antu IV af Tyhrien 
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Bilag 4: Roller 2. akt 

Balt: 

Balt [b̥ɑ̈ld̥], søn af Ujo, er en ung mand fra en familie af storbønder. Hans far ejer en stor gård, 

men de er under pres fra styret, da de har brune øjne og derfor er fra den brune stand, der er den 

laveste i det nyetablerede hierarki. De bliver presset til at give størstedelen af deres produktion til 

styret. Derudover er det svært for Balt at få lov til at gifte sig med Tryka, der er fra den grønne 

stand. 

Om de andre: 

Tryka: er Balts forlovede – kvinden i hans liv, som han forhåbentligt får lov til at ægte. 

Ujo: er Balts far. Balt hjælper ham på gården og de to har et meget nært forhold. Han virker lidt 

urolig over at Balt vil gifte sig med Tryka, da Trykas familie ikke har så meget jord og er fra en 

anden stand. 

Gir: er Trykas far. Er landarbejder uden jord, men fra en højere stand – kan virke nervøs over at 

lade sin datter ægte en fra lavere stand. 

Javen: er baronen i området. Kan undertrykke bønderne uden at de kan gøre noget ved det. 
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Tryka: 

Tryka [d̥͡sʁ̞y’g̊ʰa̝] er en ung pige fra en familie af landarbejdere. Hende og Balt kendte hinanden 

fra før en styret indførte reglen om hierarki efter øjenfarve, men deres planer om ægteskab er blevet 

besværliggjort da hun har grønne øjne. Da Balts familie har masser af land, kan det være en fordel 

for hendes familie hvis ægteskabet lykkes, men nogle medlemmer af hendes familie er imod 

ægteskabet, da deres børn vil være af lavere stand. 

Om de andre: 

Balt: er Trykas forlovede, som hun ønsker at gifte sig med. 

Gir: er Trykas far. Virker bekymret over brylluppet. 

Ujo: er Balts far og ansætter ofte Gir til at arbejde på marken. 

Javen: er baron og har ret til at gøre forfærdelige ting mod bønderne. En skræmmende mand. 
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 Gir: 

Gir [g̊iːɐ̯] er Trykas far. Han arbejder som landarbejder i samme landsby hvor Balts far, Ujo, 

ejer en masse jord. Rent økonomisk har han aldrig været privilegeret og han skal betale høje skatter 

til styret. Han ved dog at han ville opleve mere undertrykkelse hvis han havde brune øjne og 

dermed var i brun stand. 

Om de andre: 

Tryka: er Girs højt elskede datter. Må alt gå hende vel. 

Balt: er Trykas forlovede. Er fra en lavere stand, men hans familie har en masse jord. 

Ujo: er Balts far. Storbonde og har flere gange ansat Gir. 

Javen: er baron. Han gør Gir ret nervøs. 

Klip------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ujo: 

Ujo [u’jo̝] er Balts far. Han er storbonde i landsbyen, men er tvunget til at opgive en stor del af 

sin produktion til styret og må finde sig i plyndringer fra folk der er højere oppe i hierarkiet end 

ham selv. 

Om de andre: 

Balt: er Ujos søn og flittig til at hjælpe til på gården. 

Tryka: er Balts forlovede. Hun kommer fra en familie af landarbejdere uden jord. Hun er fra en 

højere stand, men hvis standen følger den laveste i parret, så det vil ikke hjælpe. 

Gir: er Trykas far. Landarbejder, som Ujo flere gange har ansat, da han er flittig. 

Javen: er baron. Ujo kendte Javens familie før de blev adelige. Ujo ved at som baron har Javen 

en masse privilegier, som han kan bruge imod bønderne. 
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Javen: 

Javen [jεː’hʁ̞ve̝ːn] med de klare blå øjne er af storbondefamilie, men har for få år siden fået 

titlen baron af styret. Med det kommer en række privilegier i form af at udskrive skatter og at have 

førsteret nygifte kvinder af lavere stand i baroniet. Så længe han føjer styret har han ret mange 

privilegier. 

Om de andre: 

Det er ikke velanset at mænge sig med pøblen, så han kender ikke bønderne så godt. Fra tiden 

som almindelig storbonde kender han dog Ujo. Han er nu af den laveste brune stand, men har stadig 

sin jord. Rygtet siger at hans søn, Balt, vil gifte sig med en kvinde, Tryka, der er af den højere 

grønne stand. 

 

Klip----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biroller (GM) 

Den primære birolle i 2. akt er den overskydende hovedrolle. Derudover er her nogle forslag til 

biroller. 

Sergent Plantor [b̥ʰla̝n’d̥ɔ̞ː]: 

Plantor er optaget i hæren - det er mest af alt et job han har, for at sikre et godt liv for hans 

familie og han vil ikke bringe det i fare for noget. Hvorfor har folk så svært ved at forstå at han bare 

gør sit job? (Sergeant Plantor kan benyttes i scenen hvor marken blive plyndret). 

 

Løjtnant Ravu [ʁ̞ɑ̈vu]: 

Ravu nyder sit job i hæren og ved godt at der ikke er nogen der siger noget til at han chikanerer 

velopianske bondepiger. (Løjtnant Ravu kan benyttes i scenen på markedspladsen, som den der 

chikanerer Tryka). 
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Bilag 5: Roller 3. akt 

Axon: 

Axon [ɑ̈ː’χʌ̹̞̟n], der er en bonde fra den nederste stand, så sin kone blive voldtaget og dræbt af 

tyhriske soldater. Da han forsøgte at gå til myndighederne blev han afvist. 

Om de andre: 

Oprørerne kender ikke hinanden, men går ud fra at de andre også er velopianere der har fået 

nok. 

Klip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kota: 

Da Kota [g̊ʰo̝ː’d̥a̝] var barn så hun sin far blive ført væk af de tyhriske soldater. Faderen havde 

ført væk af de tyhriske soldater for at føre en undergrundsavis hvor han talte for oprør mod styret. 

Til dagligt oplever den nu midaldrende Kota ofte at blive chikaneret når hun sælger grøntsager på 

markedet. 

Om de andre: 

Oprørerne kender ikke hinanden, men går ud fra at de andre også er velopianere der har fået 

nok. 

Klip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rile: 

Rile [ʁ̞e̝’lə] er præst indenfor den velopianske kirke. Kirken forsøger at hjælpe folk der bliver 

undertrykte, men oplever ofte at dette leder til sanktioner fra styrets side. 

Om de andre: 

Oprørerne kender ikke hinanden, men går ud fra at de andre også er velopianere der har fået 

nok. 
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Irkan: 

Irkan [e̝’ʁ̞g̊ʰa̝n] er fra en familie af soldater og har også selv været i hæren. Han har dog ikke 

kunnet få sig til at slå ned på sine egne og er derfor blevet afskediget i vanære. 

Om de andre: 

Oprørerne kender ikke hinanden, men går ud fra at de andre også er velopianere der har fået 

nok. 

Klip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pranse: 

Pranse [b̥ʰʁ̞ɑ̈’nsə] er baron i området. Han oplever at styret beslaglægger mere og mere af hans 

ejendom for at finansiere den militære magt de må sætte ind for at holde styr på velopianerne. 

Derudover har han svært ved at få tilladelse til at rejse nogen steder hen og han oplever besvær med 

at få lov til at tale frit. Desuden ser det ikke ud til at tyhrierne vil forblive ved magten for evigt, så… 

Om de andre: 

Oprørerne kender ikke hinanden, men går ud fra at de andre også er velopianere der har fået 

nok. 

Klip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biroller (GM): 

Ud over den overskydende rolle er der følgende biroller. 

Oberst Darkan [ð̠ˠɑ̞̈ʁ̞g̊ʰa̝n]: 

Er en arrig, bister mand. Hans job er at holde styr på Velopien og det vil han gøre med alle de 

midler, der måtte være nødvendige! (Oberst Darkan kan benyttes i anden scene i 3. akt) 
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Oberst Ravin [ʁ̞ɑ̈ve̝n]: 

Oberst Ravin gør sit job, men benytter ikke mere vold end højest nødvendigt. Han begynder at 

kunne se slutningen på tyhriens greb på Velopien og mener at det er bedre at skilles som venner, 

hvis det er muligt. (Oberst Ravin kan benyttes i den afsluttende scene i 3. akt). 

 


