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” Brothers of metal 
   We are FIghting with power and steel 

Fighting for metal, metal that's real 
Brothers of metal will always be there 
Standing together with hands in the air”

 Manowar, Brothers of Metal



Brothers of Metal

Synopse
“A celebration of everything loud. This is 
the music to incite a crowd.” 
Venom, Metal Black

”Brothers of Metal” er et komisk novellescenaire om 
metalbandet Mantastic. De havde et mindre hit engang i 
firserne, men brød aldrig rigtigt igennem og gik i opløsning 
inden de fik indspillet deres andet album. Nu bliver de samlet 
igen af deres manager, der har booket en comeback-tour, 
og de midaldrende musikere får en sidste chance for at 
blive de metalguder, de altid har drømt om. 

Scenariet følger bandet fra de bliver gendannet og på 
deres rejse fra Milwaukee mod Los Angeles, hvor de skal 
spille deres store comeback-koncert. På denne rejse 
kommer deres gamle konflikter op til overfladen, og de 
bliver konfronteret med, at de måske ikke er kommende 
metalguder, men snarere midaldrende mænd med 
midtvejskriser iført for stramme læderbukser – om de så 
accepterer det, er en anden sag. 

Strukturen i scenariet er en road movie med fastlagt start 
og slutning. I starten mødes bandet igen efter mange år 
væk fra hinanden og begynder deres rejse fra Milwaukee 
til Los Angeles. I slutningen går bandet – eller måske kun 
noget af det – på scenen til deres store comeback-koncert. 
Mellem disse to punkter er en række valgfri scener, som du 
og spillerne kan bruge til at skabe jeres egen fortælling om 
Mantastic. 

Som spilleder er din opgave at introducere og klippe 
scener, samtidig med at du har en stor birolle som bandets 
manager, The Man, der pinedød vil have bandet til L.A. Han 
er dit værktøj til at skabe konflikter, drive scenariet fremad 
og give spillerne en fælles fjende at stå sammen imod til 
sidst. 

Meget af Mantastics fortid er ikke lagt fast, men bliver 
derimod skabt af spillerne i løbet af scenariet, hvor de 
improviserer sig frem til, hvad der gjorde, at bandet aldrig 
fik indspillet sit andet album og endte med at gå hver til sit.
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Scenariet er dedikeret til mine egne 
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iske Anders Trolle, der uden at vide det 
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my friends. 
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Brothers of Metal

Mantastic
”Metal on metal. It’s the only way. To Hell with 
tomorrow. Let’s live for today.”
Anvil, Metal on Metal 

Mantastic var et metalband, der havde et mindre hit med sangen ”All for 
One (and Metal for Me)” engang midt i firserne. Alle medlemmerne var 
rejst til Los Angeles fra forskellige dele af U.S.A. for at jage drømmen 
om at blive metalstjerner. De blev introduceret til hinanden af deres 
senere manager The Man. Deres første album skabte en smule buzz i 
branchen, og deres hit blev spillet en enkelt gang på MTVs metalprogram 
Headbanger’s Ball. Efter det fulgte et par år med koncerter, hvor de 
mest spillede i mindre byer eller som opvarmning for et større band. 
Uanset hvor meget The Man påstod, at deres store gennembrud var lige 
om hjørnet, så blev det aldrig rigtig til noget. 

Efterhånden løb Mantastic ud i sandet. De fik aldrig indspillet deres andet 
album og gled langsomt fra hinanden. Koncerterne blev færre og færre, 
og selvom de aldrig er gået officielt i opløsning, så har medlemmerne 
af Mantastic ikke set hinanden siden slutningen af firserne. Nu har The 
Man samlet dem igen med det formål at spille en comeback-koncert. 
Måske bliver bandet nu stjerner, som de troede, at de skulle blive for 
femogtyve år siden.

Rent musikalsk ligger Mantastic et eller andet sted mellem Iron Maiden 
og Def Leppard som melodisk metal, der stadigvæk har nosser. Deres 
setliste indeholder både episke sange om krig, metal og drager og mere 
poppede sange om sex, druk og kærlighed. 

Satire, komedie og sammenhold 
Brothers of Metal er både en komedie og en satire. Alt efter hvem spillerne 
er, kan du lægge vægt på det ene eller det andet element i scenariet. Du 
kan gøre dette ved at fokusere mere eller mindre på de mange indforståede 
metalklicheer som scenariet indeholder. Hvis du mener, at spillerne 
vil synes de er sjove, så fokuser på dem. Hvis ikke så fokuser på den 
grundlæggende komedie om halvkiksede midaldrende mænd, der tror, at 
de er store rockstjerner. 

Satiren i scenariet er kun sjov, hvis spillerne har en føling med det, der 
bliver satiriseret. Uanset hvad så handler Brothers of Metal om fællesskab. 
Derfor skal du ikke være bekymret for, om alle scener er lårklaskende 
morsomme, hvis bare de bidrager til fortællingen om Mantastic og metal 
som et fællesskab. Det gør sig særligt gældende mod scenariets slutning.   

TWO

Metal
Metal er awesome. Jeg kan tale i timevis 
om metal. Brothers of Metal handler om 
et metalband. Alligevel står der ikke særlig 
meget om metal i scenariet. What gives, 
Klaus Meier? 

Der er ingen grund til at bruge de to time, 
som scenariet varer, på at prøve at lære 
spillerne paratviden om verdens bedste 
musikgenre. Der er heller ingen grund til, 
at scenarieteksten bliver en lang udredning 
af min forståelse af metal. I stedet har 
jeg lagt en masse referencer til metal ind 
i scenariet. Referencerne er fx i rollernes 
tilknytning til genren og gennem citaterne, 
der er spredt ud gennem teksten. Det 
er op til dig og spillerne at bringe disse 
referencer i spil. 

Og husk: Brothers of Metal handler om at 
spille sjove scener og kaste djævlehorn – 
ikke om at diskutere, hvad metal egentlig 
er.



Brothers of Metal

Rollerne i scenariet er de fire medlemmer af Mantastic. 
Desuden spiller du en stor birolle som deres manager. Rollerne 
er bygget af to dele. Den ene handler om, hvordan personen 
var i firserne, da Mantastic levede det vilde liv og troede på det 
store gennembrud. Den anden handler om, hvordan de er nu 
efter næsten femogtyve år. Tanken er, at spillerne selv styrer, 
hvilke af de to dele af personen, der er mest fremtrædende i 
en given scene, og i løbet af scenariet bruger dette til at forme 
rollens fortælling. Fx kan spilleren, der spiller King Purple, vælge 
at starte med at fokusere på hans nederen nuværende liv og i 
løbet af scenariet mere og mere lade hans firser-persona skinne 
igennem.

Spillerne skal ikke vælge hvilken side, de vil fokusere på før 
hver scene, og de er velkomne til at svinge mellem de to sider 
for at skabe komiske situationer. Så nej, det handler altså ikke 
om, at rollerne alle sammen er skizofrene. Det er bare en måde 
at vise, at de har ændret sig, men at deres gamle liv stadigvæk 
trækker i dem.   

King Purple
Den karismatiske og sexgale forsanger

Når Mantastic spillede, stod King Purple front and center. Han 
spillede metal, fordi han elskede at være i centrum, og fordi 
han troede på det fællesskab, der fandtes omkring musikken. 
And the chicks were great. Selvom han måske ikke knaldede 
så mange, som han påstår. Eller nogensinde tog coke med 
Ozzy. King Purple levede drømmen og pyntede gerne lidt, når 
virkeligheden ikke levede op til hans forventninger. 

Nu arbejder han for et cateringfirma og længes efter sin tabte 
drøm, når han spiller i uduelige cover bands eller prøver 
at imponere midaldrende kvinder, der måske vil tro på hans 
røverhistorier om, at han var en stjerne i firserne. 
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roller og casting
”If you’re not into Metal, you are not  
my friend!” 
Manowar, Metal Warriors

King Purple skal spilles af en udadvendt spiller, der kan finde 
ud af at gøre ham til en charmerende bralrerøv, og som kan 
improvisere hans evigt name-droppende historier. 

Lord Arcon
Den mørke og mystiske guitarist

Når Mantastic spillede, var Lord Arcon altid fortabt i musikken. 
Primært i lyden af sin egen guitar. Han var kunstneren og 
okkultisten, der ville bruge metallen til at nedbryde grænserne 
til den sjette dimension og kommunikere med ånder snarere 
end at spille fladpandede sange om fisse og druk. Arcon forlod 
utallige gange bandet for at spille noget mere seriøst, men kom 
altid tilbage igen.

Nu spiller han som suppe-steg-og-is guitarist til bar mitzvaer 
og bryllupper, mens han skriver vrede blog- og debatindlæg 
på stadigt mindre musiksider, hvor han ynkeligt fisker efter, at 
noget andre debattører skal nævne Mantastic. 
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Lord Arcon skal spilles af en spiller, der kender begrænsningens 
kunst, da han ellers kan tage alt for meget plads med sine 
okkulte prætentioner og trusler om at forlade bandet i tide og 
utide. 

The Jizzard 
Den naive og alt for flinke bassist

Når Mantastic spillede, smilede The Jizzard bredt. Så følte han, 
at han var lige så cool som de andre. Resten af tiden? Not so 
much. The Jizzard var altid ham, der blev lavet practical jokes 
med i bandet. Som blev ved med at falde i de fælder, som 
resten af bandet lagde. Som altid kom til at gøre et eller andet 
klodset og kikset backstage. Alligevel følte han sig hjemme, for 
resten af bandet behandlede ham som en lillebror, som kun de 
måtte drille.

Nu tjener han kassen som anonym, men dygtig, IT-teknikker. 
En gang hver anden onsdag – når hans dominerende kone er 
ude og sælge TupperWare – går han ned i sin kælder, finder 
bassen frem, spiller med til de gamle plader og drømmer sig 
væk fra det pæne forstadsliv.. 

The Jizzard skal spilles af en spiller, der kan være en loveable 
loser uden at kamme over i ynkelighed, og som har nok 
uforfængeligt initiativ til selv at kunne sætte rollen i ydmygende 
situationer. 
 

The Beast
Den vanvittige og fordrukne trommeslager

Når Mantastic spillede, var The Beast i sin egen verden af sprut 
og stoffer. Backstage gjorde han alt det, man kunne forestille 
sig en afsindig metalgud gøre og mere til. I metallen fandt han 
både muligheden for at slippe sine lyster løs og ligesindede, der 
klappede ham på ryggen og tilbad ham for hans impulsivitet.

Nu er han en ændret mand. Har fundet gud, blevet clean og 
har stiftet familie. Solgt alle sine læderbukser og trommer og 
givet pengene til kristne børnehjem på Filippinerne. The Beast 
fortæller sig selv, at han kun deltager i genforenings-tourneen 

for at skaffe penge til at genopbygge sin kirke, men et eller andet 
sted inde i ham lurer lysterne og venter på at blive sluppet løs. 

The Beast skal spilles af en spiller, der kan vise de lyster, der er 
på vej til at bryde frem igen, og hans febrilske kamp for at holde 
dem nede og samtidig gøre dette sjovt.   

The Man 
Den kyniske og griske manager 

Når Mantastic spillede, stod The Man backstage og talte 
pengene. Han kunne ikke være mere pisseligeglad med 
metal. Han så, at der var et marked for metal i Los Angeles i 
midtfirserne og trak på sine kontakter for at samle et band af 
aspirerende musikere. I hans øjne er det ham, der er hjernen 
bag Mantastic, og resten af bandet skylder ham alt, selvom han 
altid tog mere end sin del af de få penge, de nåede at tjene. 

Nu har The Man set muligheden for at tjene de sidste penge 
på Mantastic ved at udnytte, at de folk, der interesserede sig 
for metal i midtfirserne, nu har fået penge og en nostalgisk 
længsel efter deres ungdoms musik. Derfor har han booket 
genforenings-koncerten, og han skal have den til at finde sted, 
for han skylder en del penge væk til de forkerte mennesker og 
kunne så umanerlig godt tænke sig at beholde sine fingre. 

Det er meget op til dig, hvordan du vil spille The Man, der kan 
være alt fra en djævelsk frister til en slesk brugtbilsforhandler. 
Uanset hvordan du vælger at spille ham, er han dit vigtigste 
værktøj til at prikke til rollernes konflikter og skabe både 
modstand og fremdrift i scenariet. 

Præcis hvordan du gør det, kommer jeg ind på i det næste 
afsnit. 

Brothers of Metal
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scenariets form
”These go to eleven” 
Nigel Tufnel, This is Spinal Tap

Obligatoriske og valgfri scener
Brothers of Metal er bygget op af to slags scener: de 
obligatoriske og de valgfri. De obligatoriske scener er 
startscenen og slutscenen. I startscenen mødes rollerne 
i Milwaukee i Wisconsin efter ikke at have set hinanden i 
mange år og begiver sig på vej mod genforeningskoncerten i 
Los Angeles, der udgør slutscenen. Disse scener skal spilles, 
men det er i høj grad op til dig og spillerne, hvordan de 
spilles. Det er en god ide fra start af at melde ud til spillerne, 
hvordan scenariets struktur er, så de aktivt kan spille hen imod 
genforeningskoncerten. Der er selvfølgelig heller ikke noget til 
hinder for, at det under scenariet ser ud til, at de ikke kommer 
til L.A., fordi Lord Arcon fx endnu engang har forladt bandet. 

De valgfri scener er det, der sker på rejsen fra Milwaukee til 
Los Angeles. I sceneoversigten kommer jeg med en række 
forslag til potentielle scener, og du afgør, hvilke af dem der skal 
spilles. Det er også op til dig at bestemme, hvor mange af de 
valgfri scener der skal spilles. Husk at Brothers of Metal er en 
novelle, og at komedier generelt mister momentum, hvis de 
bliver trukket i langdrag. Scenerne er temmelig løst beskrevet, 
så de kan passe ind, uanset hvad der er sket før i scenariet, og 
er tænkt som dramatiske nedslag snarere end en kronologisk 
beskrivelse af rejsen. Det er derfor ikke nødvendigt at forklare 
præcist, hvordan bandet er kommet til et givent sted eller er 
blevet rodet ud i en given scene.  

I de valgfri scener kan det være, at der kommer til at optræde 
andre bipersoner end The Man. Hvis det giver mening, at The 
Man ikke er med i scenen, kan du selv spille bipersonen. Ellers 
kan du lade en af spillerne, som ikke er med i scenen, spille 
bipersonen.  

Det er vigtigt, at de valgfri scener bliver skåret skarpt og 
ikke får lov til at gå i tomgang. Derfor er det din opgave som 
spilleder at klippe dem, så snart de har tjent deres formål 
og har bidraget til komedien. Der er ingen grund til at spille 
en scene på et kvarter, hvis alle grinene ligger i de første to 
minutter. 
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Skabelsen af fortiden
Der er en del elementer fra Mantastics fortid, der ikke er 
lagt fast. Vi ved, at de ikke har set hinanden siden firserne. 
At de langsomt gled fra hinanden og aldrig fik lavet deres 
andet album. Hvad der rent faktisk er sket, er noget spillerne 
etablerer gennem scenariet. 

“Fortiden bliver etableret ved at blive fortalt om. Når rollerne
bringer fortiden op i spil, bliver det mere og mere fastlagt,
hvad der egentlig skete. Det er op til spillerne selv at bringe
fortiden op – der er enkelte bipersoner, der kan hjælpe dem
på vej – og det kan gøres i alle scener. Som udgangspunkt
lyver rollerne ikke, når de taler om fortiden. Det kan være,
at de har misforstået noget, men når en rolle siger, at noget
skete i fortiden, så skete det også. I hvert tilfælde fra 
vedkommendes perspektiv. Det eneste sted, hvor dette ikke 
gælder er når The Man fortæller en historie, hvor han laver en 
masse name dropping. De kan godt være løgn. Skabelsen af 
fortiden handler både om at fastlægge vigtige begivenheder 
og om at etablere en fælles mytologi af ting, bandet har gjort 
i fortiden.”
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At etablere fortiden gennem spillet kræver tre ting for at lykkes. 

For det første skal spillerne før scenariet have at vide, at det 
skal ske. Jeg foreslår, at du desuden skriver de to vigtigste 
spørgsmål – hvorfor gik bandet fra hinanden? og hvorfor blev 
det andet album aldrig indspillet? – op på en tavle eller et white 
board, så spillerne hele tiden er opmærksomme på dem. 

For det andet skal spillerne spille med på hinandens udsagn 
om fortiden. Det handler både om at reagere på det, der 
kommer frem, og om ikke at sige nej. Det er ekstremt vigtigt, 
at spillerne bygger videre på hinandens udsagn om fortiden 
i stedet for at skyde dem ned. Når noget er blevet sagt, er 
det sket, men man kan sagtens fortælle, hvorfor en situation 
måske var anderledes, end det så ud for den første, der 
fortalte om den. Det handler som i al improvisation om at sige 
”Ja, men...” snarere end ”Nej”. 

For det tredje skal spillerne etablere fortiden med blik for den 
gode fortælling og den sjove scene og ikke bekymre sig om, 
hvad der er bedst for deres rolle. Det er meget nemt at få alting 
til at være de andre rollers skyld allerede i første scene, men 
det giver ikke en god spiloplevelse. Det er de fleste spillere 
godt klar over, så prøv at føle dine spillere på tænderne, inden 
du begynder at fremhæve det. Nogen har dog brug for at få 
det at vide enten før eller under spillet. 

Brugen af The Man
The Man er dit værktøj til at skubbe til rollernes konflikter, til 
at drive dem frem mod afslutningsscenen i L.A., til at give 
dem noget at samles imod og til at hjælpe dem med at skabe 
bandets fortid. 

Når du bruger ham til at skubbe til konflikter, handler det om, 
at The Man er en fucking douche bag, der manipulerer bandet 
og spiller dem ud imod hinanden for at bevare magten over 
dem. Han er godt klar over, at han kan miste sin indflydelse i 
Mantastic, hvis hele bandet står sammen om at ville af med 
ham. Derfor prøver han hele tiden at sætte lus i skindpelsen 
og spille medlemmerne af bandet ud imod hinanden. 

Nogle gange gør han det ved uskyldigt at bringe noget på 
banen, som han ved, at bandmedlemmerne er uenige om og 
lade konflikten opstå af sig selv. Andre gange trækker han 
et bandmedlem til side og fortæller løgne om de andre, og 
hvad de siger om vedkommende. Den sidste måde at skabe 

konflikt på skal bruges med omtanke, så der ikke kommer 
for mange løgne i omløb, som skal holdes styr på. Det giver i 
øvrigt en sjov komisk effekt at tage scenen med disse løgne 
foran alle spillerne, så de ved, hvad for en løgn de skal spille 
op imod. 

The Mans ultimative mål i scenariet er at få afviklet 
genforeningskoncerten i L.A. så han kan få sine penge. Det 
betyder, at han død og pine skal have Mantastic frem til 
koncerten som et samlet band. Han er villig til at gøre hvad 
som helst, for at det sker. Lige fra slesk smiger til deciderede 
trusler. Du kan både bruge det, der opstår gennem scenerne, 
og det der allerede står i rollerne, som ammunition for The 
Mans forsøg på at holde bandet sammen. 

I sidste ende handler Brothers of Metal om sammenhold. En 
måde at skabe sammenhold mellem spillerne er, at rollerne 
står sammen mod The Man. Det er op til dig at skabe denne 
fælles front mod ham. Det gør du i høj grad ved at bruge 
The Man, som han allerede er beskrevet, så der forhåbentlig 
opstår en vrede mod hans konstante løgne og manipulationer, 
samt at det er tydeligt, at det eneste han bekymrer sig om ved 
genforeningskoncerten er at få sine 30 sølvpenge. 

Endnu en måde at samle bandet imod The Man på er at 
begynde at tage æren for alt og mere og mere virke som om, 
Mantastic faktisk er hans band. Det var jo ham, der samlede 
dem. De ville ikke være noget uden ham. Du kan skrue op 
for denne del af The Man, efterhånden som scenariet skrider 
fremad. 

The Man ved, at musikere elsker at fortælle om alle de crazy 
ting, de har gjort. Derfor kan du bruge ham til at hjælpe 
spillerne med at skabe bandets fælles fortid. Det gør du ved 
at lade The Man stille åbne spørgsmål til bandet og lade 
spillerne besvare dem. Et eksempel kunne være ”Hey Beast, 
hvad skete der med de trillinger, du tog ud og nøgenbadede 
med, da vi spillede i Indianapolis?”. Jo mere du kan lægge 
dine spørgsmål op ad det, bandet tidligere har snakket om 
jo bedre. 

Hvis dine spillere er meget fremme i skoene, behøver du ikke 
bruge The Man på denne måde så tit, men hvis de har lidt 
svært ved at fortælle historier om fortiden, så er det en måde 
at få dem i gang på. 

Brothers of Metal
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Back in Black
”Why would heavy metal ever go 
away?”
Scott Ian, Anthrax

Lærerværelset på en high school i Milwaukee. Der 
står kolde Budweisers og en skål med Doritos på et 
bord. Ellers er lokalet tomt. The Man står udenfor. 
Ryger endnu en smøg. Han ved godt, at man ikke 
må ryge inde på skolen. Bandet kommer lige om lidt. 
Det her skal lykkes. 

Dette er scenariets startscene. Spillerne 
bestemmer selv, hvornår og hvordan deres roller 
ankommer. Efterhånden som de møder op kan 
bandmedlemmerne small talke med hinanden. 
Det er fint at give spillerne lidt tid til at komme ind i 
rollerne og spille sig varme. 

Når alle er kommet, begynder The Man at tale om 
den kommende genforeningskoncert. 

I din lille tale om koncerten skal du basalt set bare 
formidle, at du har fået Mantastic booket til en stor 
koncert i L.A., og at I skal køre i en tourbus derud. 
Den kører om to dage. Fordi der er så lidt fakta, 
du skal formidle, kan du smøre tykt på om, hvor 
fantastisk det bliver, og hvor mange fans der vil være 
klar til at gå amok til koncerten. The Man skal have 
bandet om bord her, og der er intet, han ikke vil sige, 
for at det lykkes.

Efter The Mans lille tale kan du give bandet lidt tid 
til at tale samme og glæde sig til koncerten. Hvis 
spillerne er lidt sløve til at spille igennem, kan du 
bruge The Man til at spørge til deres liv nu og få dem 
til at fortælle historier om firserne. 

Scenen slutter, når bandet tager hjem (eller på det 
hotel de bord på).
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obligatoriske scener
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“Black is the night, Metal we fight. Power 
Amps set to explode!” 
Venom, Black Metal

Backstage-områder har ikke forandret sig siden firserne. 
Der er flasker med sprut og en kasse øl på et bord. Et par 
store sofaer. Tørt brød og nasset pålæg. Og døren. Døren 
for fanden. Går man gennem den, står man snart på scenen. 
Foran hundredvis af skrigende fans. Snart skal de derud igen. 
It’s all happening...

I denne scene afsluttes scenariet. Den foregår primært i 
backstage-området til det koncertsted, hvor Mantastic gør 
sig klar til at spille deres første store gig i over tyve år. Hvis du 
som The Man virkelig har lovet guld og grønne skove, kan du 
understrege, hvor småt og usselt spillestedet er. 

Det er i denne scene, at de sidste konflikter i scenariet skal 
spilles ud, inden den slutter med, at bandet går på scenen. 
Hvordan scenen kommer til at forme sig, kommer derfor helt 
an på hvilke konflikter, der stadigvæk er relevante, når den 
spilles. Nu er scenariet nået frem til sit klimaks, så det er okay, 
at et af bandmedlemmerne af den ene eller den anden grund 
ikke går på scenen. Så længe de stadigvæk er med i denne 
scene, er det fint. Uanset hvad så er det vigtigt, at du giver 
plads til, at de sidste løse ender bliver samlet. Du kan med 
fordel fortælle spillerne, at scenariet stopper, når Mantastic 
går på scenen, så de ved, at hvis de vil afslutte noget, skal 
det ske inden da. 

En oplagt måde at bruge The Man i denne scene er at gøre 
ham over the top ubehagelig i sin iver efter at få bandet på 
scenen, så du kan få bandet til at danne fælles front mod 
ham. Måske afslører han endda, at han altid kun har tænkt 
på pengene. 

Når bandet går på scenen slutter scenen, og enten du eller en 

af spillerne beskriver kort, hvordan koncerten forløber. Derefter er 
scenariet slut. Hvis du selv beskriver koncerten, så kig på hele 
gennemspilningen af scenariet og vælg hvilken afslutning, der 
ville være passende. 

Den oplagte lykkelige slutning er, at de fyrer The Man og går 
på scenen foran et lille men dedikeret publikum, der kan huske 
alle deres numre, og for en enkelt aften er de metalguder, de 
altid drømte om at blive. Den oplagte ulykkelige slutning er, at 
halvdelen af bandet ikke går på, og at der kun er tolv halvfulde 
publikummer, der mest buher og råber, at de skal spille noget 
Nickelback. 

The Boys are Back in Town

obligatoriske scener

mantastic
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On the Road
”Everything on the tour went drastically 
wrong. But at least there was a tour for 
it to go wrong on.”
Steve ”Lips” Kudlow, Anvil! The Story of Anvil

The Man har skaffet en tourbus. Det er ikke verdens 
største, flotteste eller reneste tourbus, men det er en tour-
bus. I den kan der sættes scener, der giver mulighed for 
at samle op på, hvad der tidligere er sket, og hvor rollerne 
kan snakke sammen i mindre grupper. Det er også et fint 
sted at fortælle om fortiden. 

En fin scene at bruge i starten af scenariet er, da de stiger 
ombord i Milwaukee. Her kan spillerne få en masse komik 
ud af, hvordan deres rolle ankommer til bussen, hvem der 
siger farvel til dem, og de kan fortælle om, hvordan deres 
familie – hvis de har en – tog det, da de fortalte, at Man-
tastic var genopstået, og at de nu kører til Los Angeles. 

Holy Driver
”It’s okay! I’m easy to forget! Just leave 
me behind! I’m only the fucking lead 
singer!”
Jeff Bebe, Almost Famous

Tourbussen er stoppet ved en tankstation in the mid-
dle of fucking nowhere. Alle går ind for at pisse og købe 
snacks. Da bussen kører igen, er der en af medlemmerne 
af bandet, der bliver glemt. Scenen bør startes, fra den 
efterladte rolle ser bussen køre ud af parkeringspladsen 
uden ham. 

Scenen skal holdes ultra kort, men den er en god måde 
at skabe eller eskalere en konflikt om status i bandet. 

NINE

Chains and leather
”I never questioned my sexuality at any 
point and I was up there in lingerie...” 
Dee Snyder, Twisted Sister

The Man har fået fremstillet nye sceneoutfits til bandet. Da det 
bliver tid til at prøve dem på, viser det sig dog, at det hele er for 
småt. Ikke så småt, at man ikke kan få det på, men så småt, at 
man ligner en halvfed midaldrende mand i for små læderbuk-
ser. 

Lad spillerne gå amok med at beskrive, hvordan deres outfits 
ser ud. Jo mere over the top, jo bedre. Firsermetal havde ingen 
skam i livet. Få eventuelt The Man til at understrege, at de skal 
have tøjet på til koncerten, fordi det er det, publikum forventer. 

Valgfri scener



TEN

Er I der, Fuckville, IowA 
”Metal Invaders, Gods on their ride. Sworn 
to bring metal, mayhem tonight.”
Helloween, Metal Invaders

The Man har booket et opvarmningsgig i en udørk af en by. 
Publikum er ikke stort. Til gengæld er de fulde, fjendtlige og 
kaster med flasker, hvis man spiller andet end Lynyrd Skynyrd 
og Ted Nugent.

Scenen har tre bidder, og du kan køre så mange af dem, som 
du ønsker:
1: Mantastic er i backstage-området og forbereder sig på at gå 
på scenen. Måske har de et ritual, de altid laver, før de går på. 
2: Selve koncerten, der forløber ved, at spillerne fortæller 
meget kort om, hvordan deres rolle oplever koncerten. Det er 
også en god måde at etablere noget om, hvordan bandet ter 
sig på scenen. 
3: Efter koncerten. Her kan du både give bandet tid til at 
snakke sammen om, hvor galt koncerten gik. Du kan også lade 
dem blive drevet ud af byen af flaskekastende bonderøve, der 
ikke vil have læderklædte homokarle i deres by. 

Girls, Girls, Girls
”I love women, I think they should be na-
ked backstage all the time” 
Lemmy Kilmister, Motörhead

Nogle fra bandet vil benytte sig af, at de stopper i en by for 
natten til at gå ud og prøve at score. Lige som i de gode gamle 
dage. Det er både muligt at støve unge og midaldrende kvin-
der op. De midaldrende er dog – overraskende nok – noget 
mere modtagelige overfor de grånende metalguders charme. 
Scenen handler basalt set om, hvor meget BS de er klar på at 
fyre af for at score. Det er op til dig – og de spillere, der even-
tuelt spiller dem – om kvinderne falder for BS. De kan også 
bruges til, at få bandet til at tale mere om deres fortid ved at 
spørge interesseret ind til den.  

Måske bliver de to i bandet, der er gift, hevet med og kommer 
til at lave noget gris. Måske er de moralens vogtere og fortæller 
de to andre, at man ikke kan behandle kvinder på den måde. 

Breakfast on a Mirror
”Mister Crowley, won’t you ride my white 
horse? Mister Crowley, it’s symbolic of 
couse.”
Ozzy Osbourne, Mr. Crowley

The Man har gemt nogle stoffer i tourbussen. Hvis det passer 
i hans kram, kan han tage dem frem og tilbyde bandet noget. 
Der er alt, hvad hjertet begærer af næseslik, LSD og ryger, men 
ingen heroin (fordi: no fucking opiates). Der er også masser af 
Jack D til at skylle efter med. 

Scenen køres i to dele: The Man tilbyder stofferne, og rollerne 
beslutter sig enten for at tage dem eller ikke at tage dem. 
Derefter klippes der til næste dag, hvor stofferne har fortaget 
sig, og de roller, der tog dem, kan fortælle om, hvad de gjorde, 
mens de var på dem. Et sjovt lille twist kan være, at det er de 
andre roller, der beskriver, hvad de på stoffer har gjort. 

Heeding the Call
”Beth, I know you’re lonely, And I hope 
you’ll be alright. ‘Cause me and the boys 
will be playin’ All night” 
Kiss, Beth

Denne scene er en række personer fra rollernes hverdag, der 
ringer til dem. De kan enten spilles efter hinanden eller dryppes 
ud som forskellige små scener. De handler alle sammen om 
det, de har forladt derhjemme. Rollerne kan også ringe hjem på 
andre tidspunkter, hvis det vil give en god scene. 

King Purple bliver ringet op af en kvinde, han har knaldets 
mand. Han truer Purple med tæsk, hvis han nogensinde 

Valgfri scener
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kommer tilbage til Milwaukee. Måske ender det med, at han 
græder ud ved Purples – telefoniske – skulder. 

Lord Arcon bliver ringet op af sin chef angående et bryllup, han 
har lovet at spille til. Det kan han ikke nå. Chefen bliver sur. Han 
gider ikke Arcons attitude længere. Måske fyrer han ham. 

The Jizzard bliver ringet op af sin kone. Hun er skidesur, fordi 
han har ladet kælderdøren stå åben eller glemt at stille mælken 
i køleskabet, inden han tog af sted. Hun skælder og smælder. 
Er det denne gang, han siger hende imod?

The Beast bliver ringet op af præsten fra sin kirke. Han 
fortæller, hvor stolte de alle sammen er af det, The Beast gør. 
Det er godt at time dette opkald med, at The Beast lige har 
gjort noget rigtig slemt.  

On the Cover of The 
Rolling Hills Observer
”Is it that hard to make us look cool?”
Jeff Bebe, Almost Famous

The Man har arrangeret et interview med en rapporter fra The 
Rolling Hills Observer, der bliver udgivet i en lille flække og 
dens omkringliggende satellitflækker. Den sidste store historie 
handlede om et græskar af ualmindelig størrelse. 

Journalisten har absolut ingen ide om, hvem bandet er, og 
bliver ved med at kalde dem noget forkert og misforstå, hvad 
de egentlig spiller. 

Scenen kan både bruges til at skabe uvilje imod The Man, fordi 
han har arrangeret så udueligt et interview (og måske blæst det 
op til noget, det ikke er), til at fortælle journalisten om Mantas-
tics fortid eller bare som endnu en pinlig scene, hvor virke-
ligheden ikke lever op til drømmen. 

ELEVEN

One in a Million
”We don’t attract wimps ‘cause we’re 
too loud. Just true metal people that’s 
Manowar’s crowd.” 
Kings of Metal, Manowar

The Man har arrangeret en session, hvor fans kan komme og 
møde bandet og få autografer. Den bliver holdt i en pladebutik, 
hvor bandet sidder bag et bord klar til at skrive autografer. Der 
kommer selvfølgelig ikke nogen fans. 

Denne scene kræver føling fra din side, for det der skaber 
komikken, er det pinlige i, at de sidder og venter, uden at der 
kommer nogen. Det betyder, at scenen skal føles lang, men 
samtidig skal den ikke føles så lang, at den bliver kedelig, og 
det sjove forsvinder. Hvis du vil give den en positiv afslutning, 
kan den slutte med, at en enkelt stor fan af Mantastic ankom-
mer og synes, at det er det vildeste i verden at møde bandet. 

Like Riding a Bike...
”The musical growth of this band cannot 
even be charted. They are treading water in 
a sea of retarded sexuality and bad poetry”
Marty DiBergi, This is Spinal Tap

Der er blevet arrangeret en øvesession for Mantastic, så de kan 
lære at spille sammen igen. Det går rigtig dårligt. Det lyder for-
færdeligt, og sangene mangler alle former for energi og gnist. 

Scenen begynder, da bandet kommer ud af øvelokalet, og er 
oplagt at bruge, hvis du gerne vil skabe konflikter i bandet om, 
hvem der ikke er god nok længere, (hvilket kan føre til histo-
rier om, hvorfor den anden plade aldrig blev til noget). Du kan 
eventuelt bruge The Man til at pege fingre og fortælle, hvem 
han ikke synes var god nok. 

Valgfri scener



bilag

Her er en oversigt over scenariets form. Du kan både 
bruge den som dit eget referencepunkt og i forhold 
til, hvad du skal introducere for spillerne før scenariet 
starter. 

Setup
Mantastic var et metalband med begrænset succes i 
firserne, der nu bliver gendannet. Kan de blive de met-
alguder de altid har drømt om eller er det for sent? 

Metal
Metal er i scenariet primært en række referencer som 
spillerne kan tage fat i og bruge aktivt. 

Roller
Rollerne har to sider. Som de var før og som de er nu. 
Spillerne vægter selv siderne i hver scene og skaber 
derved rollens fortælling i scenariet. 

Obligatoriske og valgfri scener
Scenariet har to obligatoriske scener, der skal spilles og 
en række valgfri scener, hvor du vælger hvilke der skal 
spilles. Bandet skal nå frem til L.A., men det må godt 
se ud som om, at det ikke vil lykkes. 

Skabelsen af fortiden
Spillerne skaber selv bandets fortid ved at fortælle om 
den i scenerne. De kan gøre dette, når de vil. Man skal 
acceptere det, der bliver fortalt, men man må gerne 
bygge videre på og nuancere det. 

Brugen af The Man
The Man er Mantastics manager som du kan bruge på 
fire måder:
1: Skabe konflikter.
2: Drive dem frem mod L.A. 
3: Give dem en fælles modstander at være imod.
4: Få dem til at fortælle om fortiden. 

Oversigt over scenariets form
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Obligatoriske scener 

•  Back in Black – Bandet mødes igen efter 20 år 
fra hinanden

•  The Boys are Back in Town – Den afsluttende 
genforeningskoncert 

Valgfri scener 

•  On the Road – Scener i bussen.

•  Holy Driver – En fra bandet bliver efterladt.

•  Chains and Leather – Deres sceneoutfits er for 
små.

•  Er I der, Fuckville Iowa?! - En opvarmningskon-
cert i en lille flække.

•  Girls, Girls, Girls – Folk fra bandet prøver at 
score.

•  Breakfast on a Mirror – The Man giver dem stof-
fer.

•  Heeding the Call – Opkald hjemmefra.

•  On the Cover of The Rolling Hills Observer – In-
terview med udueligt lokalblad.

•  One in a Million – Autografsigning hvor der ikke 
kommer nogen.

•  Like Riding a Bike... – Bandet øver. Det går skidt. 

sceneoversigt

Brothers of Metal


