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Ud over dig - foromtale 

 

Kærlighed er som en skovbrand. Altfortærende, men flygtig. 

Kærlighed er som en flamme, der aldrig går ud. Tændt af den første gnist.  

Kærlighed er som at have haft varme fødder så længe, at du har glemt hvordan de føles kolde.   

 

Fire mennesker sidder på et advokatkontor. De er kaldt sammen på grund af et tvetydigt 

testamente. ”Til dig, som jeg elsker mest af alle, til dig efterlader jeg alting.” Sådan står der, og 

nu er manden død og alle hans penge, skal gives til nogen. Tre menneskers navne, kan tage 

plads på den stiplede linje. De sidder foran skrivebordet, forsøger at se alle andre steder hen, 

end på hinanden.  Mandens bedste ven ser på advokaten. ”Og hvad er det meningen, at jeg skal 

gøre?” spørger han. ”Hjælpe mig med at vurdere.” svarer advokaten.” 

Ud over dig er et scenarie, der handler om kærlighed og om at vinde. Både materielt og psykisk. 

Tre af spillerne skal sætte scener, som fortæller deres historie om at elske og være elsket. Den 

sidste vil spille med i scenerne og skal være med til at bedømme, hvor kærligheden er størst.  

Der vil være et element at fysisk kontakt i scenariet. 
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Velkommen til scenariet 

Kære spilleder til ”Ud Over Dig”, først og fremmest mange tak, fordi du vil give dig i kast med 

mit scenarie. 

 

”Ud Over Dig” er et novellescenarie for fire spillere og en spilleder. Det er en lille historie, som 

har stor betydning for de involverede. Det er en historie om kærlighed og det er en historie om 

vindere og tabere. 

 

I ”Ud Over Dig” har tre kvinder et forhold til den samme mand. De har alle, på hver deres 

måde, elsket ham og han har elsket dem. Det er et meget vigtigt element i scenariet, at der ikke 

på forhånd er valgt en ”vinder”. Se det sådan at Den Døde Mand ikke engang selv har valgt, og 

det er derfor, han har valgt den løse formulering, han har. At vælge har ligesom aldrig rigtig 

været hans stærke side. 

 

Scenariet består af en rammefortælling med fire scener og af ni fortællescener. Rammen er et 

advokatkontor i vores verden, nutiden og København. Til stede er Hans Elskerinde, Hans 

Kone, Hans Første Store Kærlighed og Hans Advokat. Det er Advokaten der har kaldt de 

andre til møde og Hans formål, og dermed dit, kære spilleder, er at fordele den meget store sum 

penge som Den Døde Mand har efterladt sig. 

 

I fortællescenerne følger vi skiftevis de tre kvinders kærlighedshistorie med Den Døde Mand. 

 

”Ud Over Dig” er et scenarie, hvor det er okay at belønne den gode historie. Det er okay at 

belønne den gode spiller og det er okay at anerkende at kemi mellem mennesker, er en del af 

spillet. Faktisk er det, det der er meningen. 
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Scenariets opbygning 

”Ud Over Dig” er et novellescenarie og varer derfor omkring to timer. Det er vigtigt, at 

spillerne føler sig trygge ved hinanden, så brug omkring 15-20 minutter på at varme dem 

ordentligt op. Hvis du er i tvivl, så brug hellere fem minutter mere og forkort et andet sted. 

Herefter har du omkring 10 minutter til at sætte dem ind i scenariet og give dem deres roller. 

 

Scenariet består af minimum tretten scener. Fire af dem foregår i rammefortælling og de ni 

andre sættes af kvinderollerne. 

 
1. Første scene i rammefortællingen: In game introduktion til scenariet. Her sættes 

kvinderne ind i ”spillet om millionerne”. 

2. De tre første fortællescener: Med temaet ”Første gang vi mødtes”. Konen er den sidste i 

denne runde. 

3. Anden scene i rammefortællingen: Den Døde Mand og Advokaten giver point. Reglerne 

for anden runde sættes. 

4. De tre midterste fortællescener: Med temaet ”Da han sagde han elskede mig”. Den 

Første Store Kærlighed er den sidste i denne runde. 

o Spilleren der spiller Den Døde Mand skal sige ”Jeg elsker dig” i denne scene. 

5. Tredje scene i rammefortællingen: Den Døde Mand og Advokaten giver point. Reglerne 

for tredje og sidste runde sættes. 

6. De tre sidste fortællescener: Med temaet ”Den sidste gang jeg så ham”. Elskerinden er 

den sidste i denne runde. 

o Den Døde Mand må ikke dø i denne scene. 

7. Fjerde og sidste scene i rammefortællingen: Den Døde Mand og Advokaten giver point. 

Vinderen udnævnes.  
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Spilmekanik 

”Ud over dig” har nogle forskellige mekanikker og virkemidler der skal føre historien og 

scenariet fremad. 

 

Opvarmningsøvelser 

Opvarmningsøvelserne står under spilmekanik, fordi de især handler om, at spillerne skal føle 

sig behageligt til mode overfor hinanden og fordi, det er meningen I skal øve en teknik til at 

spille intimt rollespil. 

Du er altid velkommen til at tilføje dine yndlingsøvelser hvis du har nogen, men husk at 

opvarmningen helst ikke må tage meget mere end 15-20 minutter. 

 

Indføling 

Fortællescenerne kommer til at være korte, og derfor er det vigtigt, at spillerne har en god 

indføling med hinanden.  

Bed spillerne stille sig i en cirkel. De skal nu tælle fra et til tyve, sådan at en siger ”et”, en anden 

”to” og så fremdeles indtil I når 20. Hvis to spillere siger et tal samtidig, skal I begynde forfra. 

Jeg foreslår, at du selv deltager i øvelsen. Alle skal sige mindst et tal. 

 

Tillid 

Det er vigtigt, at spillerne føler sig trygge ved hinanden. 

Bed en af spillerne om at stille sig i den ene ende af lokalet og lukke øjnene. De andre spillere 

skal nu sørge for, at spilleren med lukkede øjne kan gå igennem rummet uden at ramme eller gå 

ind i noget. 

 

Intimitet 

Det kan ske, at spillerne gerne vil udtrykke intimitet og/eller sex i scenariet. Det er en god ide 

lige at tale med spillerne om deres grænser først. Teknikken beskrevet nedenfor bruges både til 

at illustrere intimitet rollerne imellem, men kan også bruges, hvis spillerne i en scene gerne vil 

illustrere sex.  
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Dette er en todelt øvelse. 

Bed spillerne om at sætte sig i skrædderstilling på gulvet, så deres knæ rører hinanden. Bed dem 

se hinanden i øjnene og holde hinanden i hænderne. De må kun røre hinanden på hænder og 

arme. De skal hele tiden være i kontakt, og de skal holde øjenkontakt. Lad dem gøre det mindst 

et minut – det er længere, end det ser ud på skrift. Lad dem gøre dette på skift, gerne så alle 

sidder overfor alle, men det kan godt være, det tager for lang tid.  

 

Bed dem herefter røre hinandens hænder og håndled som viser, hvordan nyforelskede ville røre 

hinanden. Jeg forestiller mig akavet, forsigtigt og blidt. Men det er selvfølgelig op til 

fortolkning. Gentag, men hvor den ene spiller er dominerende, og lad dem bytte. 

Jeg håber, det er nok til at vise dem, hvordan teknikken virker. 

 

Fortæl dem at hvis de gerne vil illustrere sex, skal de starte med at flette fingre og herefter gå 

tilbage til at røre hinandens hænder og arme som i øvelsen.  

 

Rammefortælling 

Som spilleder skal du kun spille én birolle – rollen som Den Døde Mands advokat. Du kan 

tænke ham som en slags ingame spilleder. Det er ham, der skal sætte rammerne for historierne i 

spillet og være den person til stede i fortællingen, som ikke er personligt involveret. 

 

Rammefortællingen er, at en mand er død og har efterladt sin store formue til den kvinde han 

elsker mest. Problemet er bare, at der er tre lige gode kandidater. De repræsenterer hver deres 

form for kærlighed. Den impulsive og passionerede, den uskyldige og rene og den sejlivede og 

dybe. Der er ikke på forhånd en, der er bedre end andre. 

 

I rammefortællingen skal der ske to ting. Temaet for næste runde fortællinger skal sættes, og der 

skal gives point. Når der gives point, går Den Døde Mand og Advokaten uden for spillokalet. 

Du skal fortælle kvinderne, at de stadig er in game. 
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Når I er på advokatkontoret, kan det være rart at bruge lidt tid og have noget at snakke om. 

Især efter første fortællerunde. Jeg foreslår, at du som Advokaten stiller dem nogle spørgsmål, 

som de så kan diskutere in game. Det må dog ikke tage for lang tid, og det kan udelades hvis 

fortællerunderne trækker ud. 

 

Find endelig selv på spørgsmål, men her er nogle forslag: 

”Hvad er det vigtigste i et forhold?” 

”Hvad er kærlighed?” 

”Hvor vigtig er kærlighed?” 

”Hvordan viser man, at man elsker nogen?” 

”Hvad er det vigtigste at gøre for at få et forhold til at fungere?” 

 

Når du skifter fra rammefortælling til fortællerunde, så cut scenen i rammefortællingen og bed 

de første to spillere flytte sig lidt væk og om at gå i gang med deres scene når den er sat. 

 

Sætte scener 

Der er tre runder af fortællescener og de spilles alle sammen semilive og væk fra de andre, så du 

og de andre kan se scenen udfolde sig. I hver runde er der minimum tre fortællinger – en fra 

hver kvinde. Når jeg siger minimum tre scener, er det fordi kvinderne har mulighed for at 

smide et Bullshitkort, og der så bliver en scene mere.  

 

Hver fortællerunde har et tema. Første rundes tema er ”Første gang vi mødtes”. Spillerne får 

yderligere inspiration og hjælp fra sedler med steder, så spillerne ikke står helt på bar bund. Har 

en spiller en rigtig god ide til et sted, må de dog gerne se bort fra deres seddel. Den er kun 

tænkt som hjælp, ikke som benspænd. Meningen med scenerne er, at spillerne skal lægge 

beviser frem på deres kærlighed til Den Døde Mand. Bed spillerne om at sætte scener der viser 

den måde, deres karakter elsker på. Mind spilleren der spiller Den Døde Mand om, at han 

elsker – eller kommer til at elske – alle tre kvinder på hver sin måde, hvoraf ingen er mere ægte 

for ham. Start eventuelt hver fortællescene med at læse den kærlighedssætning der passer til 
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kvinden op. Hvis det er Hans Kone der fortæller, læses altså ”Kærlighed er som at have haft 

varme fødder så længe, at…”.  

Yderligere er der det benspænd, at der i hver scene kun er to personer til stede. Den Døde 

Mand og den kvinde der har sat scenen. De kan godt befinde sig et sted, hvor der er andre 

mennesker, men de må ikke hive disse mennesker ind i scenen. De må godt referere til dem, 

men ikke tale med dem. 

 

Både du og de andre spillere er velkomne til at hjælpe hinanden med at sætte scener, men husk 

at dette er et novellescenarie, og at tid derfor er en faktor. En scene må derfor ikke tage mere 

end allerhøjest ti minutter inklusiv, at kvinderollen sætter scenen. Hun må dog godt lige få et 

par minutter til at tænke. Allerhelst skal scenen holdes på maksimalt syv minutter. Hold skiftene 

mellem kvinderne så minimale som muligt. Allerhelst skal du bare sige ”næste”.  

Hvis en af kvinderollerne bruger sit Bullshitkort kan dette smides når som helst i scenen, men 

den nye scene spilles med det samme. Jeg kommer tilbage til Bullshitkortet længere inde i 

scenariet. 

 

Sig til spillerne at de skal lade være med at gøre det for svært for hinanden. Når en spiller har 

introduceret, hvornår deres forhold er startet, så skal den næste spiller huske ikke at gøre det 

umuligt for de to at udvikle et reelt forhold. Eksempelvis skal man lade være med at fortælle 

hvordan ens eget forhold til Den Døde Mand startede to uger efter en af de andres. Den slags. 

Husk at alle forholdene er reelle, ægte og fyldt med gensidig kærlighed. 

 

Det kan være svært lige at finde ud af hvordan fortællescenerne skal cuttes. Helt optimalt ville 

det være, hvis kvinderne selv cutter deres scener, men hvis dine spillere ikke er så erfarne, eller 

ikke har det så rart med at gøre det selv, så gør du det, når du mener scenen er udspillet. Hold 

det kort. 

 

Bedømmelse 

Efter hver fortællerunde er I tilbage i rammefortællingen. Den starter med, at du takker for 

kvindernes input og derefter går ud af lokalet med spilleren, der spiller Den Døde Mand. Bed 
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spilleren om at fortælle hvad han syntes føltes bedst, mest rigtigt, rarest. Det er hans rolle at 

dømme scenerne subjektivt og hans point må derfor meget gerne gives på baggrund af ting som 

”Det føles bare mest rigtigt” eller ”Hun smilede sødest til mig” – det er helt i orden. Han må 

gerne dømme ud fra kemi. Spilleren i spiltesten bedømte ud fra, hvilket minde han selv helst 

ville have haft, og det er et godt spørgsmål, du kan stille spilleren. 

Hvor han er den subjektive dommer, skal du til gengæld være den objektive. Hvilken historie 

gav mest mening ud fra spiloplægget? Hvem spillede bedst rollespil? Det er den slags 

spørgsmål, du skal stille dig selv. 

 

Pointene offentliggøres først til sidst. De holdes altså hemmelige indtil da! 

Nøjes med fortælle spillerne hvem der vinder. Lad være med at fortælle hvem der bliver 

nummer to og tre og hvor mange point, hver kvinde har fået. Du må heller ikke fortælle 

spillerne, hvad de bliver bedømt på og hvordan, de bliver bedømt før scenariet er helt slut. 

 

I skal hver især give henholdsvis 1 point, 2 point og 3 point. Du får udleveret tre poser og 

noget der repræsenterer point. Hvis det ved sidste runde står lige mellem to spillere, har du som 

spilleder et bonuspoint, du kan give for at afgøre spillet. Den spiller der har vundet får så sin 

præmie og spillet er slut. 

 

Bullshitkort 

Der er tre Bullshitkort i spil, et for hver kvinderolle. De kan kun spilles i en anden kvinderolles 

fortælling. De skal smides i historien. Hvis historien er slut er den fortalt og må tages for gode 

varer. Bullshitkortet kan smides, hvis man synes, den andens historie er utroværdig eller, hvis 

man tror, en af de andre kvinder er ved at vinde og gerne vil spænde ben for vedkommende. 

Hvis en af de andre kvinder smider kortet, skal det bogstavelig talt smides på bordet, og 

spilleren skal råbe ”Bullshit!” Det giver lidt komik til et ellers alvorligt scenarie. 

 

Når Bullshitkortet er smidt, stoppes scenen med det samme og spilles forfra – bare akavet. Det 

går ikke som det skal. De bliver uvenner, de har sex og det fungerer ikke for ham eller de 

misforstår hinanden. Det er op til de to spillere at udføre og fortolke, men de skal spille scenen, 
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så det går dårligt ud fra samme oplæg som før. Giv dem eventuelt disse eksempler når du 

introducerer scenariet. I kan eventuelt også tale lidt om hvordan man kunne gøre, så I kan give 

hinanden ideer. Husk at fortælle spillerne at eventuelle benspænd stadig gælder. I anden 

fortællerunde skal Den Døde Mand eksempelvis stadig sige, ”Jeg elsker dig”. 

 

Fortæl spillerne før spillet går i gang, at når Bullshitkortet smides, kan den person det smides på 

ikke få maksimalt antal point. Derfor kan det sidste kort ikke smides, hvis der allerede er smidt 

to kort. 

 

Når Advokaten og Den Døde Mand er ude af rummet, er kvinderne stadig in game. Husk at 

fortælle dem det. De kan vælge at lave interne aftaler om ikke at bruge kortene på hinanden, når 

I er ude, men lad være med at fortælle dem den mulighed findes, og lad dem gøre det hvis de 

vil. 

 

Intimitet 

I opvarmningsøvelserne har spillerne fået en metode til at udtrykke intimitet. Det er sådan set 

ikke et krav at de bruger den, men jeg forestiller mig at de gør det, når de er introduceret for 

den og du må gerne minde dem om muligheden for det, hvis de ikke gør. Scenerne er 

forholdsvist korte, men med ”sidde på hug og stirre hinanden ind i øjnene”-teknikken, har 

spillerne mulighed for hurtigt at intensivere scenen. Det må du gerne fortælle dem. Husk at sige 

til spillerne, at hvis de gerne vil have sex som en del af deres scene, skal de illustrere det ved at 

flette fingre.  
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Roller 

De tre kvinderoller er udtryk for hver deres form for kærlighed. Jeg forestiller mig, at alle 

kvinder udmærket kender til de to andre, men på et tidspunkt, mere eller mindre frivilligt, har 

accepteret tingenes tilstand. Det er altså som sådan ikke noget, der skal tænkes som en 

problemstilling – i hvert fald ikke i fortællescenerne. Der handler det om at udtrykke 

sammenhold, kemi og kærlighed – ikke gamle skænderier om andre kvinder. I 

rammefortællingen kan kvinderne eventuelt tage det op, men det er ikke noget du skal sætte i 

spil. 

 

Jeg har nok skrevet det før, men det er værd at nævne igen. Den Døde Mand har aldrig valgt 

hvem han elsker højest. Det kan han ikke. Det er ikke i hans natur at vælge noget han kan lide 

fra og det er ikke i hans natur, at vurdere lykke og kærlighed på en skala.  

Det er lige så vigtigt at jeg, og du, nævner, at alle kvinderne gerne vil vinde scenariet. Det er 

sådan set ligegyldigt, hvad deres bevæggrund er, men de vil alle vinde og de har alle elsket Den 

Døde Mand. 

 

Spil Hans Advokat som den fornuftige, følelseskolde forretningsmand. Det er ham der sætter 

reglerne, så dit ord er lov. 

 

Navne 

Der er ingen ”rigtige” navne i scenariet. Alle rollerne har en funktion som er defineret ud fra 

deres forhold til Den Døde Mand, fordi det er i hans lidt besynderlige univers, denne historie 

foregår. Det er så at sige, ham der er hovedrollen. Lad være med at indføre navne, men kald 

hinanden ”hans elskerinde”, ”hans kone” og så videre. I må gerne bruge afarter af det. Hvis nu 

Den Døde Mand skal tale med sin kone, kan man eksempelvis forestille sig at han let 

spøgefuldt kalder hende ”min viv” eller noget lignende. De tre kvinder tiltaler Den Døde Mand 

som ”(min) elskede”, ”du”, ”dig” eller ”ham”. 
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Til spillederen 

I dette afsnit kommer jeg nok til at gentage nogle ting jeg har skrevet før, så se det mest som en 

slags opsummering. 

 

Først og fremmest er det vigtigt at spillet og spillerne fokusere på kærlighed, og at det er en 

positiv ting i hver enkelts forhold. De skal ikke fokusere på at Den Døde Mand også har andre 

forhold, kun på det positive i deres eget. Husk også at minde spillerne om at de går efter at 

vinde, men muligvis af forskellige grunde. 

 

”Ud Over Dig” er et grænseoverskridende spil. Forbered dig på at spillerne nok vil synes, det er 

grænseoverskridende at skulle blive bedømt. Det er et af scenariets vigtigste elementer, men det 

generere nok en snak efter scenariet. 

 

Når I er færdige med at spille, fortæller du spillerne, hvordan de er blevet bedømt og hvad, de 

er blevet bedømt på. De vil nok reagere mest på, at de er blevet bedømt på hvor godt rollespil, 

de har spillet. Jeg mener personligt, at det er ok, og at vi alle sammen kan få noget ud af at 

hjælpe hinanden til at blive bedre rollespillere. I kan jo fortælle hinanden, hvor I synes det var 

særlig godt og eventuelt også, nogle gode råd I selv har fået eller teknikker. 

 

Sig til spillerne, at de ikke skal gå op I juridiske detaljer. Det er lige meget, hvad man normalt 

gør i Danmark. Det er lidt i samme boldgade, som at de ikke skal blokere hinandens spil. 

 

Forhåbentlig får du tre spillere af det ene køn og et af det andet og så caster du naturligvis den 

der er en af, som Den Døde Mand. Du kan eventuelt spørge hvilken form for kærlighed de tre 

andre identificerer sig mest med og caste ud fra det. Hvis du har fire spillere af samme køn til 

dit scenarie, så cast den stærkeste spiller som Den Døde Mand. Vedkommende er jo en slags 

hovedrolle og skal være rigtig meget på. Hvis du får kønsfordelingen to og to så gælder det 

samme. Rollerne skifter ikke køn, selvom spillerne gør. Hvis du har en bestemt følelse omkring 

castingen som ikke stemmer overens med noget af det jeg lige har sagt, så følg din egen 

intuition. Men som udgangspunkt synes jeg du skal følge ovenstående. 



Hans Kone 

 

Kærlighed er som at have haft varme fødder så længe, at du har glemt hvordan de føles 

kolde.   

Når man har elsket nogen så længe, at før og efter er uforståelige, abstrakte størrelser der ikke rigtigt 

giver mening, at tosomheden har skubbet enheden ud af billedet, så flyder alting sammen. Det bliver 

svært at huske hvordan det var før. Hvordan det bliver nu. 

 

Der er ingen kringelkroge der ikke er blevet afsøgt. Ingen spændende steder at vise hinanden. Trygt går 

man, hånd i hånd, livet i møde sammen. Tosomheden er et trygt og varmt sted. Et kendt sted. Et sted 

han kender og et sted han aldrig rigtigt forlader. Og så længe han kommer tilbage til det der er trygt og 

godt og kendt, så kan eventuelle smutture ned af livets andre ruter glemmes.  

 

Kærlighed er dyb. Den er som et egetræ med rødder der strækker sig under jorden i et kæmpe netværk. 

Sådan et træ vælter man ikke bare. Der er ikke behov for Nyt. Der er ikke behov for Mere. Hvorfor 

skulle der være det? 

 

  



Hans Elskerinde 

Kærlighed er som en skovbrand. Altfortærende, men flygtig. 

Verden er et væld af muligheder for eventyr. Der er ingen grund til at følge et kort, når alle veje fører 

spændende steder hen. Friheden synger i blodet og hvad der er godt den ene dag, behøver ikke være 

mere end et godt minde den næste. To i dag og en i morgen, gør hverken det ene bedre end det andet. 

Hvis du kvæler passionen i vanens lænker dør den og verden bliver en lille smule mere grå. En lille 

smule mere trist. Værre og værre for hver dag der går, indtil alle de farver der gjorde livet hver at længes 

efter er væk. 

 

Som et blad der flyver i vinden, hives man fra sted til sted. Ingen steder er hjem, alle havne er nye. Intet 

er sikkert, men alt er vildt og spændende. Rødder fastgør, når det er friheden man skal eftersøge. ”Jeg 

ejer ikke dig, og du ejer ikke mig” synger Liva Weel og slår livets søm på hovedet. 

 

Passionen driver værket. Uden den er vi som saltstøtter der altid ser tilbage, i stedet for at nyde nuet og 

se frem til næste eventyr. Deri ligger den største respekt og den største kærlighed til den anden – du 

opdager aldrig fejlene og derfor er kærligheden perfekt og livsgivende i stedet for frihedsberøvende og 

kedelig. 

 

  



Hans Første Store Kærlighed 

Kærlighed er som en flamme, der aldrig går ud. Tændt af den første gnist.  

Det er som din Skygge. Allestedsnærværende. Noget du ikke altid tænker over, men som du tager for 

givet. En spejling af dig selv. Det er der altid. Hver gang nogen holder din hånd. Hver gang nogen 

gisper næsten umærkeligt lige før de siger dit navn. Hver gang nogen kysser dig.  

 

Mindet.  

 

Om første gang det skete. 

 

På vejen gennem livet er der snoninger og sideveje som alle sammen bringer dig derhen hvor du skal. 

Se dig ikke tilbage, men glem ej heller den vej der bragte dig til der hvor du er nu. Vejen, som alle andre 

veje er tvunget til at følge efter. Ingen af helt sin egen. Alle er altid noget i forhold til noget andet. På 

nær den første og derfor er lige netop Den Første, så ganske særlig. Den kan huskes for sig selv. 

 

Som en vintermorgen hvor natten har bragt sne. Der ligger den. Hvid og blød og der er stille, stille, 

stille. De første skridt er spændende, for inden du har set dig om, er det hele gråt og trasket til. Tid 

bringer grimhed. Den første er altid smuk.  

 



 

 

Tanken med Bullshitkortene er, at du klipper dem ud, folder dem på midten og limer dem sammen. 

 

 



Liste med steder 

 

Skolen 

---------------------------------------------- 

Skoven 

---------------------------------------------- 

Stranden 

---------------------------------------------- 

På parkeringspladsen 

---------------------------------------------- 

Restaurant 

---------------------------------------------- 

Vores soveværelse 

---------------------------------------------- 

På en legeplads 

---------------------------------------------- 

I Irma 

---------------------------------------------- 

Hans kontor 

---------------------------------------------- 

På en skitur 

---------------------------------------------- 

 

I Paris 

---------------------------------------------- 

I toget 

---------------------------------------------- 

På biblioteket 

---------------------------------------------- 

I Tivoli 

---------------------------------------------- 

I Biografen 

---------------------------------------------- 

I Parken 

---------------------------------------------- 

I Operaen 

---------------------------------------------- 

På Rådhuspladsen 

---------------------------------------------- 

Hos Lægen 

---------------------------------------------- 


