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Lille Libertiner 

	  
Velkommen	  til	  Lille	  Libertiner,	  et	  spillederløst	  novellescenarie	  for	  tre	  spillere,	  skrevet	  til	  Projekt	  Særimner,	  
Forum	  2013.	  

Denne	  tekst	  præsenterer	  og	  repræsenterer	  scenariets	  tekst.	  I	  sin	  spil-‐form	  kommer	  teksten	  i	  spilhæfter	  
og	  på	  kort.	  

Scenariet	  handler	  om	  Peter	  og	  hans	  kærlighedsliv.	  Nogle	  gange	  som	  ulv,	  andre	  gange	  som	  kanin.	  I	  scenariet	  
styrer	  en	  spiller	  Peter,	  og	  de	  andre	  to	  spillere	  tackler	  Peters	  kærester	  og	  scoringer.	  Det	  handler	  om	  scoring,	  
utroskab	  og	  om	  at	  skide,	  hvor	  man	  spiser.	  	  

Scenariet	  består	  af	  denne	  korte	  introtekst,	  tre	  sider	  med	  karakterer	  og	  6	  scenebeskrivelser,	  som	  spilles	  i	  
fastlagt	  rækkefølge.	  Scenariets	  regler	  og	  mekanikker	  er	  forklaret	  i	  scenebeskrivelserne.	  Scenebeskrivelserne	  
bør	  ikke	  læses	  forud.	  	  

Første	  og	  fremmest	  skal	  der	  fordeles	  nogle	  roller,	  efter	  følgende	  fremgangsmåde:	  

1. Spillerne	  skal	  så	  vidt	  muligt	  spille	  deres	  eget	  køn.	  	  
2. Hvis	  kønnene	  ikke	  matcher,	  skal	  Peter	  så	  vidt	  muligt	  spilles	  af	  en	  spiller,	  der	  er	  single.	  
3. Hvis	  der	  er	  overlap,	  skal	  Peter	  spilles	  af	  den	  person,	  der	  sidst	  har	  været	  i	  et	  forhold.	  

	  
	  

Del	  nu	  karakterarkene	  ud.	  

Hver	  scene	  udspiller	  sig,	  med	  en	  enkelt	  undtagelse,	  mellem	  to	  af	  karaktererne.	  

Ved	  starten	  af	  scenen,	  vælger	  hver	  aktiv	  spiller	  en	  taktik	  og	  udfaldet	  af	  disse	  findes.	  Reglerne	  forklares	  
nedenfor.	  

Selve	  scenen	  spilles	  ved,	  at	  de	  to	  involverede	  spillere	  tager	  hinanden	  i	  hænderne,	  kigger	  på	  hinanden	  og	  
spiller	  ud	  fra	  oplægget	  til	  episoden.	  	  

Der	  er	  ingen	  krav	  om,	  at	  episoden	  skal	  spilles	  fra	  start	  eller	  nogen	  tvingende	  nødvendighed	  i,	  at	  den	  spilles	  
til	  ende.	  Scenerne	  skal	  ses	  som	  nedslag	  og	  øjebliksbilleder	  fra	  den	  overordnede	  fortælling.	  Det	  er	  altså	  også	  
muligt	  at	  cutte	  i	  en	  scene.	  Det	  gør	  man	  ved	  at	  ende	  linket	  med	  den	  anden	  spiller,	  altså	  ved	  at	  slippe	  dennes	  
hænder,	  bryde	  øjenkontakt	  eller	  lignende.	  	  
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Ulven	  Peter	  Kanin(U-‐P-‐K)	  –	  Mekanikken	  i	  scenariet	  

Den	  gennemgående	  mekanik	  i	  spillet	  afgør	  scenernes	  udfald.	  Det	  er	  grundlæggende	  sten	  saks	  papir,	  her	  
modificeret	  og	  omdøbt,	  så	  den	  passer	  til	  scenariet,	  Peter	  og	  hans	  forskellige	  kærlighedstaktikker.	  
Mekanikken	  er	  lavet	  så	  den	  er	  vægtet	  imod	  Peter	  og	  hans	  spiller,	  og	  efterhånden	  som	  scenariets	  scener	  
udspilles	  får	  han	  sværere	  og	  sværere	  ved	  at	  vinde	  konflikterne	  i	  scenariet.	  	  

Samtidigt	  giver	  de	  tre	  udfald	  af	  mekanikken,	  tre	  forskellige	  vinkler	  på	  hvordan	  en	  scene	  spilles.	  

Inden	  en	  scene	  skal	  afvikles,	  spiller	  Peter	  en	  gang	  Ulven	  Peter	  Kanin	  mod	  pigen	  i	  scenen.	  	  

Det	  er	  konkret	  en	  gang	  sten	  saks	  papir,	  hvor	  de	  spiller,	  indtil	  der	  er	  en	  vinder.	  

• Sten	  er	  Ulven	  
• Saks	  er	  Kanin	  	  
• Papir	  er	  Peter	  

	  

De	  tre	  forskellige	  valg	  er	  også	  måden,	  man	  forsøger	  at	  vinde	  konflikten	  på.	  

Hvis	  man	  vælger	  Kanin,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  undvige,	  være	  vag,	  gøre	  sig	  selv	  til	  den	  lille,	  spille	  på	  den	  
andens	  dårlige	  samvittighed.	  	  

Det	  virker	  godt	  mod	  logiske	  argumenter(Peter),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en	  aggressiv	  strategi(Ulven).	  

Vælger	  man	  Ulven,	  skal	  spilleren	  være	  dominerende,	  aggressiv	  i	  sine	  argumenter,	  skyde	  skylden	  over	  på	  
den	  anden,	  blive	  vred	  og	  irriteret.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en,	  der	  forsøger	  at	  vige	  udenom	  og	  bruge	  følelser(Kanin),	  men	  meget	  dårligt	  
imod	  en	  der	  argumenter	  logisk	  og	  holder	  hovedet	  koldt(Peter)	  

Vælger	  man	  Peter,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  argumentere	  sagligt,	  at	  være	  logisk	  og	  manipulerende,	  forsøge	  
at	  nå	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  Peters	  synspunkt.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en	  frembrusende	  og	  aggressiv	  strategi(Ulven),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en	  der	  
viger	  udenom	  og	  bruger	  følelser	  som	  argument(Kanin)	  

	  Det	  vil	  sige,	  at	  spillerne,	  når	  de	  før	  en	  scene	  har	  spillet	  deres	  sten	  saks	  papir,	  skal	  spille	  scenen	  ud	  fra	  deres	  
valg.	  	  
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Det	  konkrete	  resultat	  af	  at	  vinde	  en	  omgang	  Ulven	  Peter	  Kanin	  er:	  

I	  scorescenerne	  afgør,	  hvem	  der	  vandt	  U-‐P-‐K,	  hvem	  det	  var,	  der	  scorede	  hvem.	  Det	  har	  ikke	  anden	  
mekanisk	  effekt	  end	  at	  bestemme,	  hvem	  der	  i	  sidste	  ende	  tager	  det	  endelige	  skridt.	  

I	  konfliktscenerne	  får	  vinderen	  lov	  til	  at	  trække	  et	  sandhedskort.	  Disse	  kort	  har	  en	  sætning,	  der	  beskriver	  
noget	  som	  er	  sandt,	  og	  som	  karakteren	  ved.	  Det	  kan	  bruges	  som	  et	  meget	  tungtvejende	  argument	  i	  en	  
diskussion	  om	  utroskab.	  

Disse	  kort	  kan	  spilles	  eller	  ej,	  og	  den	  anden	  spiller	  finder	  først	  ud	  af,	  hvad	  der	  står	  på	  dem,	  hvis	  de	  bliver	  
afsløret.	  

Bliver	  de	  ikke	  spillet,	  gemmes	  de	  til	  en	  senere	  diskussion	  mellem	  de	  to	  karakterer.	  	  Det	  er	  muligt	  at	  opbygge	  
et	  lager	  af	  kort	  og	  fyre	  dem	  alle	  af	  i	  samme	  scene	  for	  ekstra	  bang’n’blame.	  

Ulven	  Peter	  Kanin	  –	  Det	  med	  småt	  

Det	  som	  Peter	  ikke	  ved	  er,	  at	  efterhånden	  som	  scenerne	  udspiller	  sig,	  bliver	  det	  mere	  og	  mere	  umuligt	  for	  
ham	  at	  vinde	  konflikterne,	  fordi	  kvinderne	  i	  hans	  liv	  taler	  sammen!	  
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Nedenfor	  er	  der	  en	  overskuelig	  guide	  til	  reglerne	  for	  den	  enkelte	  scene:	  

1. Scorescene:	  U-‐P-‐K	  afgør,	  hvem	  der	  scorede	  hvem	  
	  

2. Scorescene:	  U-‐P-‐K	  afgør,	  hvem	  der	  scorede	  hvem	  
	  

3. Konfliktscene:	  Der	  spilles	  helt	  normalt	  U-‐P-‐K.	  
Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  Kæresten	  

	  

4. Konfliktscene:	  Der	  spilles	  helt	  normalt	  U-‐P-‐K.	  	  
Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  Den	  anden	  kvinde	  	  

	   	  

5. Scorescene:	  U-‐P-‐K	  afgør,	  hvem	  der	  scorede	  hvem	  	  
	  

6. Konfliktscene:	  I	  U-‐P-‐K	  må	  Peter	  IKKE	  bruge	  samme	  træk,	  som	  han	  brugte	  sidst.	  	  
Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  Kæresten	  

	  

7. Konfliktscene:	  I	  U-‐P-‐K	  må	  Peter	  IKKE	  bruge	  samme	  træk,	  som	  han	  brugte	  sidst.	  	  
Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  Den	  anden	  kvinde	  

	  

8. Bemærk!	  Ingen	  U-‐P-‐K,	  dette	  er	  en	  samtalescene	  mellem	  kvinderne	  i	  Peters	  liv	  
	  

9. Konfliktscene:	  Peter	  SKAL	  bruge	  samme	  træk,	  som	  han	  gjorde	  sidst.	  	  
Vinderne	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  BÅDE	  Kæresten	  OG	  Den	  anden	  kvinde	  

Virker	  det	  uoverskueligt?	  Bare	  rolig,	  det	  står	  også	  i	  de	  enkelte	  scener.	  

Hvad	  hvis	  det	  bare	  konstant	  fejler	  for	  Peter:	  Muligheden	  for,	  at	  Peter	  taber	  alle,	  eller	  næsten	  alle,	  sine	  
dueller	  er	  til	  stede.	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  er	  Peter	  dømt	  til	  nederlag	  på	  nederlag	  i	  sit	  kærlighedsliv.	  Sådan	  går	  
det	  nogle	  gange.	  
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Hvad	  hvis	  Peter	  bare	  cruiser	  igennem,	  og	  aldrig	  fejler	  et	  slag:	  Det	  er	  muligt	  at	  komme	  igennem	  scenariet	  
så	  godt	  som	  uden	  ridser	  i	  lakken.	  Det	  kræver	  et	  godt	  håndelag,	  og	  at	  man	  kan	  sno	  de	  andre	  spillere	  om	  sin	  
finger.	  Det	  er	  altså	  muligt	  at	  ”vinde	  scenariet”.	  	  

Louise	  
Du	  skal	  i	  scenariet	  spille	  Louise,	  et	  af	  Peters	  pigebekendtskaber.	  	  

Du	  er	  først	  i	  20erne.	  Energisk.	  Åben.	  Åbenmundet.	  Spontan.	  Kreativ.	  

Det	  er	  din	  opgave	  gennem	  rollen	  at	  udfordre	  Peter.	  Spil	  varieret.	  Pres	  ham.	  Læg	  op	  til	  ham.	  Spil	  med	  på	  
hans	  moves,	  og	  tving	  ham	  ud	  i	  uføre.	  

Der	  er	  ingen	  dumme	  bimbos	  i	  Miljøet,	  så	  giv	  ham	  intelligent	  modspil,	  men	  gør	  også	  livet	  svært	  for	  ham	  i	  
takt	  med	  at	  scenariet	  skrider	  frem	  og	  antallet	  af	  scoringer	  vokser.	  

REGLER	  OG	  MEKANIK	  

Det	  er	  konkret	  en	  gang	  sten	  saks	  papir,	  hvor	  de	  spiller,	  indtil	  der	  er	  en	  vinder.	  

• Sten	  er	  Ulven	  
• Saks	  er	  Kanin	  	  
• Papir	  er	  Peter	  

De	  tre	  forskellige	  valg	  er	  også	  måden,	  man	  forsøger	  at	  vinde	  konflikten	  på.	  

Hvis	  man	  vælger	  Kanin,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  undvige,	  være	  vag,	  gøre	  sig	  selv	  til	  den	  lille,	  spille	  på	  den	  
andens	  dårlige	  samvittighed.	  	  

Det	  virker	  godt	  mod	  logiske	  argumenter(Peter),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en	  aggressiv	  strategi(Ulven).	  

Vælger	  man	  Ulven,	  skal	  spilleren	  være	  dominerende,	  aggressiv	  i	  sine	  argumenter,	  skyde	  skylden	  over	  på	  
den	  anden,	  blive	  vred	  og	  irriteret.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en,	  der	  forsøger	  at	  vige	  udenom	  og	  bruge	  følelser(Kanin),	  men	  meget	  dårligt	  
imod	  en,	  der	  argumenter	  logisk	  og	  holder	  hovedet	  koldt(Peter)	  

Vælger	  man	  Peter,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  argumentere	  sagligt,	  at	  være	  logisk	  og	  manipulerende,	  forsøge	  
at	  nå	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  Peters	  synspunkt.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en	  frembrusende	  og	  aggressiv	  strategi(Ulven),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en,	  der	  
viger	  udenom	  og	  bruger	  følelser	  som	  argument(Kanin)	  

	  Det	  vil	  sige,	  at	  spillerne,	  når	  de	  før	  en	  scene	  har	  spillet	  deres	  sten	  saks	  papir,	  skal	  spille	  scenen	  ud	  fra	  deres	  
valg.	  	  
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Mette/	  Marie	  
Du	  skal	  i	  scenariet	  spille	  Mette	  og	  Marie,	  et	  par	  af	  Peters	  pigebekendtskaber.	  Hver	  af	  pigerne	  er	  beskrevet	  
med	  stikord	  nedenfor	  og	  dukker	  efterhånden	  op	  i	  scenariets	  scener.	  

Mette	  er	  midt	  i	  20erne.	  Intellektuel.	  Rolig.	  Skarp.	  Velovervejet.	  

Marie	  er	  midt	  i	  20erne.	  Uforudsigelig.	  Pædagogisk.	  Sjov.	  Uhøjtidelig.	  	  

Det	  er	  din	  opgave	  gennem	  rollerne	  at	  udfordre	  Peter.	  Spil	  varieret.	  Pres	  ham.	  Læg	  op	  til	  ham.	  Spil	  med	  på	  
hans	  moves.	  

Der	  er	  ingen	  dumme	  bimbos	  i	  Miljøet,	  så	  giv	  ham	  intelligent	  modspil,	  men	  gør	  også	  livet	  svært	  for	  ham	  i	  
takt	  med	  at	  scenariet	  skrider	  frem	  og	  antallet	  af	  scoringer	  vokser.	  

REGLER	  OG	  MEKANIK	  

Det	  er	  konkret	  en	  gang	  sten	  saks	  papir,	  hvor	  de	  spiller,	  indtil	  der	  er	  en	  vinder.	  

• Sten	  er	  Ulven	  
• Saks	  er	  Kanin	  	  
• Papir	  er	  Peter	  

De	  tre	  forskellige	  valg	  er	  også	  måden,	  man	  forsøger	  at	  vinde	  konflikten	  på.	  

Hvis	  man	  vælger	  Kanin,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  undvige,	  være	  vag,	  gøre	  sig	  selv	  til	  den	  lille,	  spille	  på	  den	  
andens	  dårlige	  samvittighed.	  	  

Det	  virker	  godt	  mod	  logiske	  argumenter(Peter),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en	  aggressiv	  strategi(Ulven).	  

Vælger	  man	  Ulven,	  skal	  spilleren	  være	  dominerende,	  aggressiv	  i	  sine	  argumenter,	  skyde	  skylden	  over	  på	  
den	  anden,	  blive	  vred	  og	  irriteret.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en,	  der	  forsøger	  at	  vige	  udenom	  og	  bruge	  følelser(Kanin),	  men	  meget	  dårligt	  
imod	  en,	  der	  argumenter	  logisk	  og	  holder	  hovedet	  koldt(Peter)	  

Vælger	  man	  Peter,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  argumentere	  sagligt,	  at	  være	  logisk	  og	  manipulerende,	  forsøge	  
at	  nå	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  Peters	  synspunkt.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en	  frembrusende	  og	  aggressiv	  strategi(Ulven),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en,	  der	  
viger	  udenom	  og	  bruger	  følelser	  som	  argument(Kanin)	  
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	  Det	  vil	  sige,	  at	  spillerne,	  når	  de	  før	  en	  scene	  har	  spillet	  deres	  sten	  saks	  papir,	  skal	  spille	  scenen	  ud	  fra	  deres	  
valg.	  	  

	  

PETER	  
Du	  skal	  i	  scenariet	  spille	  Peter,	  en	  ung	  mand	  om	  hvis	  kærlighedsliv	  scenariet	  drejer.	  

Du	  er	  først	  i	  20erne.	  Smart.	  Selvsikker.	  Kreativ.	  Klog.	  Pigeglad.	  

Det	  er	  din	  opgave	  i	  scenariet	  at	  udfordre	  dig	  selv	  udi	  kærlighedens	  vildveje.	  Spil	  op	  og	  spil	  med.	  Forsøg	  at	  
komme	  på	  dybt	  vand	  og	  tilbage	  igen.	  

Se	  på	  dig	  selv	  som	  hovedpersonen	  –	  den	  som	  scenariet	  cirkler	  om,	  og	  giv	  den	  gas	  som	  både	  fandens	  karl	  og	  
slukøret	  kanin.	  

REGLER	  OG	  MEKANIK	  

Det	  er	  konkret	  en	  gang	  sten	  saks	  papir,	  hvor	  de	  spiller,	  indtil	  der	  er	  en	  vinder.	  

• Sten	  er	  Ulven	  
• Saks	  er	  Kanin	  	  
• Papir	  er	  Peter	  

De	  tre	  forskellige	  valg	  er	  også	  måden,	  man	  forsøger	  at	  vinde	  konflikten	  på.	  

Hvis	  man	  vælger	  Kanin,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  undvige,	  være	  vag,	  gøre	  sig	  selv	  til	  den	  lille,	  spille	  på	  den	  
andens	  dårlige	  samvittighed.	  	  

Det	  virker	  godt	  mod	  logiske	  argumenter(Peter),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en	  aggressiv	  strategi(Ulven).	  

Vælger	  man	  Ulven,	  skal	  spilleren	  være	  dominerende,	  aggressiv	  i	  sine	  argumenter,	  skyde	  skylden	  over	  på	  
den	  anden,	  blive	  vred	  og	  irriteret.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en,	  der	  forsøger	  at	  vige	  udenom	  og	  bruge	  følelser(Kanin),	  men	  meget	  dårligt	  
imod	  en,	  der	  argumenter	  logisk	  og	  holder	  hovedet	  koldt(Peter)	  

Vælger	  man	  Peter,	  skal	  spilleren	  forsøge	  at	  argumentere	  sagligt,	  at	  være	  logisk	  og	  manipulerende,	  forsøge	  
at	  nå	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  Peters	  synspunkt.	  	  

Det	  virker	  meget	  godt	  imod	  en	  frembrusende	  og	  aggressiv	  strategi(Ulven),	  men	  meget	  dårligt	  imod	  en,	  der	  
viger	  udenom	  og	  bruger	  følelser	  som	  argument(Kanin)	  
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	  Det	  vil	  sige,	  at	  spillerne,	  når	  de	  før	  en	  scene	  har	  spillet	  deres	  sten	  saks	  papir,	  skal	  spille	  scenen	  ud	  fra	  deres	  
valg.	  	  

	  

	  

Scene	  1:	  Opbygning	  (scorescene)	  

Roller:	  Peter	  og	  Mette	  

Peter	  er	  taget	  på	  Konventet,	  der	  i	  år	  afholdes	  på	  Fyn.	  Det	  er	  første	  gang,	  han	  er	  af	  sted.	  Han	  er	  smart,	  og	  
han	  er	  single.	  Det	  er	  et	  fedt	  arrangement,	  og	  i	  baren	  møder	  han	  Mette,	  der	  også	  er	  på	  Konventet	  for	  første	  
gang.	  	  

De	  rykker	  hurtigt	  til	  et	  roligt	  hjørne	  af	  baren	  for	  at	  ”snakke”.	  

Regler:	  U-‐P-‐K	  afgør,	  hvem	  der	  scorede	  hvem	  

Scene	  2:	  ”Men	  vi	  er	  jo	  ikke	  sådan	  rigtig	  kærester.	  Er	  vi?”	  (scorescene)	  

Roller:	  Peter	  og	  Louise	  

Det	  er	  kort	  tid	  efter	  Konventet.	  Peter	  og	  Mette	  har	  efterfølgende	  set	  en	  del	  til	  hinanden.	  Det	  er	  dog	  stadig	  
lidt	  et	  udefineret	  forhold,	  de	  har.	  I	  hvert	  fald	  hvis	  man	  spørger	  Peter.	  Samtidig	  er	  Peter	  også	  blevet	  
introduceret	  til	  en	  del	  af	  Mettes	  seje	  venner	  og	  veninder	  i	  Miljøet.	  Der	  sker	  en	  masse.	  Det	  er	  lørdag	  aften	  
efter	  et	  møde,	  og	  Peter	  ender	  hjemme	  hos	  Mettes	  veninde	  Louise.	  De	  er	  halvfulde,	  i	  godt	  humør	  og	  
stemningen	  er	  lidt	  forbudt	  og	  lidt	  løssluppen.	  Start	  scenen	  med	  en	  ”hvis	  nu”-‐samtale.	  	  

Regler:	  U-‐P-‐K	  afgør,	  hvem	  der	  scorede	  hvem	  

Scene	  3:	  Med	  halen	  mellem	  benene?	  (konfliktscene)	  

Roller:	  Peter	  og	  Mette	  

Peter	  er	  kommet	  hjem.	  Mette	  har	  været	  syg	  og	  er	  i	  dårligt	  humør.	  Hun	  vil	  gerne	  have	  en	  forklaring	  på,	  
hvorfor	  Peter	  slukkede	  sin	  telefon	  om	  aftenen	  den	  sidste	  dag	  på	  konventet.	  Har	  han	  været	  utro?	  

Regler:	  Der	  spilles	  helt	  normalt	  U-‐P-‐K.	  Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  Kæresten	  

Scene	  4:	  Dagen	  derpå	  (Konfliktscene)	  

Roller:	  Peter	  og	  Louise	  

Vi	  springer	  til	  dagen	  før.	  	  Scenen	  starter	  med	  at	  Peter	  og	  Louise	  har	  været	  sammen,	  det	  er	  morgen	  hjemme	  
ved	  Louise.	  Peter	  vil	  bare	  gerne	  væk	  derfra,	  glemme,	  at	  det	  er	  sket	  og	  aldrig	  snakke	  om	  det	  igen.	  	  
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Louise	  vil	  gerne	  ses	  igen,	  hun	  synes	  ikke,	  at	  det	  er	  fedt	  bare	  at	  være	  et	  engangsknald.	  

Regler:	  Der	  spilles	  helt	  normalt	  U-‐P-‐K.	  Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  Den	  anden	  kvinde	  	  
	  
	  

	  

Scene	  5:	  The	  New	  Girl	  (scorescene)	  

Roller:	  Peter	  og	  Marie.	  

Det	  gik	  ikke	  med	  Mette,	  men	  efter	  noget	  tid	  blev	  Peter	  og	  Louise	  kærester	  og	  er	  gennem	  det	  seneste	  år	  
blevet	  miljøets	  darlings.	  Det	  er	  nu	  tid	  til	  det	  andet	  konvent.	  Men	  Louise	  har	  desværre	  arbejde	  og	  kan	  ikke	  
komme	  afsted	  i	  år.	  Peter	  er	  endnu	  engang	  taget	  af	  sted	  alene.	  

Peter	  møder	  på	  Konventet	  Marie,	  en	  ung	  debutant,	  der	  vældig	  gerne	  vil	  snakke	  med	  den	  kendte	  Peter.	  De	  
finder	  et	  sted	  at	  snakke	  lidt	  mere	  intimt.	  Marie	  ser	  godt	  ud,	  er	  intelligent	  og	  meget	  interesseret	  i	  Peter,	  ikke	  
noget	  Peter	  kan	  have	  meget	  imod.	  	  

Start	  scenen	  med	  en	  diskussion	  om,	  hvad	  der	  er	  det	  fedeste	  ved	  at	  gå	  på	  date	  og	  at	  score.	  

Regler:	  U-‐P-‐K	  afgør,	  hvem	  der	  scorede	  hvem	  

Scene	  6:	  Hjemme,	  igen	  (konfliktscene)	  

Roller:	  Peter	  og	  Louise.	  

Peter	  kommer	  hjem	  til	  Louise,	  der	  er	  bekymret	  over	  konventet,	  hun	  har	  trods	  alt	  været	  der	  før	  og	  
konfronterer	  Peter	  om,	  hvorvidt	  han	  har	  lavet	  noget,	  han	  ikke	  skulle.	  	  

På	  sin	  side	  er	  Peter	  efterhånden	  ret	  træt	  af	  aldrig	  at	  blive	  stolet	  på.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  han	  fandt	  
sammen	  med	  Louise	  gennem	  utroskab,	  men	  skal	  det	  virkeligt	  være	  sådan,	  at	  hun	  så	  aldrig	  nogensinde	  vil	  
kunne	  stole	  på	  ham?	  

Regler:	  I	  U-‐P-‐K	  må	  Peter	  IKKE	  bruge	  samme	  træk,	  som	  han	  brugte	  sidst.	  Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  
–	  Kæresten.	  
	  
Scene	  7:	  what	  happens	  in	  Norway…	  

Roller:	  Peter	  og	  Marie	  

Miljøet	  er	  begyndt	  at	  samarbejde	  med	  miljøer	  i	  de	  andre	  nordiske	  lande.	  I	  forbindelse	  med	  en	  workshop	  i	  
Norge,	  render	  Peter	  og	  Marie	  på	  hinanden	  igen.	  Peter	  synes	  egentligt	  stadig,	  at	  Marie	  er	  en	  spændende	  
person	  og	  vil	  gerne	  gøre	  mere	  ud	  af	  det.	  
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Marie	  har	  kæreste	  på,	  og	  hun	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  droppe	  ham,	  eller	  at	  han	  skal	  finde	  ud	  af	  noget.	  

Regler:	  I	  U-‐P-‐K	  må	  Peter	  IKKE	  bruge	  samme	  træk,	  som	  han	  brugte	  sidst.	  Vinderen	  trækker	  et	  Sandhedskort	  
–	  Den	  anden	  kvinde	  

	  

	  

Scene	  8:	  Kvinderne	  mødes	  

Roller:	  Marie	  og	  Louise	  

Kvinderne	  i	  Peters	  liv	  er	  stødt	  sammen	  til	  en	  fest,	  de	  har	  begge	  drukket	  lidt	  og	  snakken	  falder	  på	  miljøet,	  
parforhold,	  utroskab	  og	  til	  sidst	  Peter.	  	  

Lad	  karaktererne	  diskutere	  nedenstående	  spørgsmål	  først	  og	  til	  sidst	  tage	  fat	  på	  det	  store	  spørgsmål.	  

Hvordan	  har	  Louise	  det	  med	  at	  være	  i	  et	  parforhold,	  der	  startede	  som	  utroskab?	  

Hvordan	  har	  Marie	  det	  med	  at	  være	  den	  anden	  part?	  

Hvad	  skal	  der	  til,	  for	  at	  et	  forhold	  kan	  fungere?	  

Kan	  utroskab	  nogensinde	  tilgives	  sådan	  rigtigt?	  

Efter	  at	  have	  danset	  lidt	  om	  den	  varme	  grød,	  så	  er	  der	  en	  af	  parterne,	  der	  tager	  fat	  om	  det,	  der	  rigtigt	  ligger	  
dem	  på	  sinde.	  Louise	  ved	  godt,	  at	  Peter	  har	  noget	  kørende	  med	  Marie,	  og	  Marie	  ved	  egentligt	  godt,	  at	  
Louise	  ved	  det.	  Men	  det	  vigtige	  spørgsmål	  er	  jo:	  

Hvordan	  har	  DE	  det	  egentligt	  med	  Peter?	  

Regler:	  Der	  bliver	  ikke	  spillet	  U-‐P-‐K	  om	  scenens	  udfald.	  Denne	  scene	  er	  for	  at	  få	  vendt	  karakterernes	  
synspunkter	  omkring,	  hinanden,	  parforhold	  og	  Peter,	  mest	  Peter...	  

Scene	  9:	  Helt	  ærligt!	  

Roller:	  Peter,	  Louise	  og	  Marie	  

Det	  er	  blevet	  skæbnens	  time.	  Louise	  og	  Marie	  konfronterer	  Peter	  og	  vil	  have	  en	  forklaring	  på	  hans	  opførsel.	  
Han	  er	  et	  utro	  svin,	  der	  ikke	  kan	  holde	  pikken	  i	  bukserne.	  Betyder	  ingen	  af	  dem	  noget	  for	  ham?	  Er	  de	  bare	  
huller	  i	  hans	  øjne?	  

Peter	  –	  Desværre	  makker,	  den	  er	  hård.	  Du	  må	  tage	  tæskene	  på	  den	  måde,	  du	  nu	  kan.	  Giver	  du	  op	  og	  
lægger	  dig	  fladt?	  Giver	  du	  igen	  og	  skyder	  med	  skarpt?	  Eller	  forsøger	  du	  at	  spille	  dem	  ud	  mod	  hinanden?	  
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Regler:	  Peter	  SKAL	  bruge	  samme	  træk	  som	  han	  gjorde	  sidst.	  	  Vinderne	  trækker	  et	  Sandhedskort	  –	  BÅDE	  
Kæresten	  OG	  Den	  anden	  kvinde	  
	  

	  

	  

	  

Sandhedskort	  -‐	  Kæresten	  

Peter	   Kæresten	  

”Hun	  har	  selv	  været	  utro	  imod	  dig,	  hun	  kyssede	  med	  en	  
anden	  fyr.	  

Det	  var	  på	  en	  bytur	  med	  veninderne,	  men	  I	  er	  kommet	  
videre.”	  

”Du	  har	  fået	  en	  MMS	  fra	  en	  af	  dine	  veninder,	  

	  der	  er	  til	  konventet	  -‐	  af	  Peter,	  der	  kysser	  en	  anden	  pige.”	  

”Du	  har	  stået	  og	  råbt	  og	  skreget	  af	  mig	  ude	  i	  byen,	  foran	  
alle	  vores	  venner,	  givet	  mig	  en	  lussing	  og	  smidt	  en	  drink	  i	  

hovedet	  på	  mig,	  bare	  fordi	  du	  var	  jaloux	  over,	  jeg	  
dansede	  med	  en	  anden	  pige,	  ”	  	  

”Du	  fik	  engang	  en	  SMS,	  hvor	  der	  stod:	  Jeg	  ville	  bare	  lige	  
sige,	  at	  jeg	  har	  været	  sammen	  med	  Peter.	  Sorry,	  jeg	  ved	  
godt	  jeg	  er	  en	  lorteveninde,	  men	  jeg	  synes	  bare,	  du	  
skulle	  vide	  det,	  inden	  det	  blev	  alt	  for	  seriøst	  i	  mellem	  

jer.”	  

”Det	  var	  dig,	  der	  ville	  have,	  at	  vi	  skulle	  være	  kærester.	  
Jeg	  var	  hele	  tiden	  imod	  det,	  du	  vidste,	  hvad	  du	  gik	  ind	  

til.”	  

”Du(Peter)	  elsker	  mig	  jo	  ikke	  alligevel,	  din	  gode	  ven	  
Kristian	  har	  fortalt,	  at	  du	  har	  sagt	  til	  ham,	  at	  du	  kun	  er	  
sammen	  med	  mig,	  fordi	  du	  ikke	  kan	  tage	  dig	  sammen	  til	  

at	  slå	  op.”	  

”Jeg	  har	  aldrig	  lagt	  skjul	  på,	  at	  jeg	  er	  den,	  jeg	  er.	  Jeg	  vil	  
udleve	  mit	  liv,	  og	  de	  muligheder,	  jeg	  har.	  Det	  sagde	  du,	  

at	  du	  var	  ok	  med.”	  

”Er	  du	  klar	  over,	  hvordan	  det	  føles,	  at	  hver	  gang	  vi	  er	  
ude,	  så	  er	  der,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  piger,	  du	  har	  

knaldet	  med	  til	  arrangementerne.”	  

	  

Sandhedskort	  –	  Den	  anden	  kvinde	  

Peter	   Scoringen	  

”Hvad	  havde	  du	  regnet	  med,	  det	  her	  var?	  Du	  gik	  ind	  med	  
åbne	  øjne,	  det	  var	  faktisk	  dig,	  der	  tog	  initiativet.”	  

”Det	  er	  ikke	  første	  gang,	  du	  har	  været	  interesseret.	  
Sidste	  gang	  vi	  var	  til	  et	  arrangement,	  flirtede	  du	  helt	  vildt	  
med	  mig.”	  

”Du	  gjorde	  det	  her	  for	  at	  få	  hævn	  over	  min	  kæreste,	  fordi	   ”Du	  har	  jo	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  bundet	  af	  din	  kæreste,	  du	  
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hun	  var	  sammen	  med	  din	  kæreste	  for	  et	  år	  siden.”	  	   har	  selv	  sagt,	  at	  hun	  holder	  dig	  tilbage.”	  

”Jeg	  troede	  ikke,	  du	  var	  bundet	  af	  dens	  slags	  sociale	  
normer,	  eller	  det	  var	  måske	  bare	  noget,	  du	  sagde	  
tidligere,	  ikke	  noget	  du	  mente?”	  

”Du	  har	  jo	  lyst	  til	  at	  leve	  dit	  liv,	  som	  du	  selv	  vil.	  Så	  er	  det	  
lige	  meget,	  hvad	  vi	  andre	  gerne	  vil.	  Du	  vil	  være	  fri,	  men	  i	  
virkeligheden	  er	  du	  bare	  egoistisk.”	  

”Det	  her	  er	  ikke	  din	  første	  gang.	  Det	  her	  er	  noget,	  du	  ville	  
på	  samme	  måde	  som	  mig.	  Vi	  var	  to	  om	  det,	  så	  lad	  være	  
med	  at	  lægge	  den	  over	  på	  mig	  kun.”	  

”Peter,	  du	  har	  jo	  aldrig	  haft	  et	  eneste	  forhold,	  hvor	  du	  
ikke	  har	  været	  utro.	  Vi	  snakker	  jo	  med	  hinanden	  i	  miljøet,	  
dummere	  er	  vi	  jo	  heller	  ikke.”	  

	  


