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Foromtale 
Han var sådan en god dreng. Han havde lige taget en pause fra lægestudiet, inden han 
skulle vælge om han ville læse Psykiatri eller Retsmedicin. Men nu er han død. Dræbt i sin 
lejlighed, uden spor af en morder. Sandheden ligger dybt begravet hos de efterladte. 
Det handler kun om tid før det kommer frem. !
Scenariet handler om tre personer som har mistet deres nærmeste. De bebrejder hinanden 
for hans død, men det skal vise sig at de alle deler skylden. Men kan man se sig selv i 
øjnene, eller vil man hellere vende det blinde øje til? !
Stikord: en tragisk kærlighedshistorie, som fortællerollespil med live elementer.  
Spillerantal: 3 + 1 spilleder. 
Spilletid: 3-4 timer 
Spillertyper: Hvis du går op i indlevelse og gerne vil være med til at styre en tragisk 
historie. 
Spilledertype: Hvis du som spilleder godt kan lide at få en struktureret historie, så du kan 
koncentrere dig om at give dybde til spillet, og få mulighed for at spille med i scenerne. 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Introduktion 
Blind er en dyster fortælling om hvordan kærlighed fortrænger grusomhed. Om tillid, 
broderskab, moderkærlighed og løgn. Spillet bygger på en fastlagt historie, som spillerne 
ikke kan løbe fra. Denne historie skal de give liv ved at give den kant og dybde via. 
monologer, tavse samtaler og fysiske meta-teknikker.  !
Teksten her er forbeholdt spillederen, som skal stå for at starte og stoppe scener, men 
ellers deltage i scenariet sammen med de andre spillere. Det anbefales at du som spilleder 
læser materialet igennem inden. Her er det vigtigeste at du har læst afsnittene ‘Scene 
forklaringer’, ‘Scenarieforberedelser’ og Kristians karakter og scener.   

!
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Spilmateriale oversigt 
Dette scenarie består af !
• 1 Guide til spillederen  
• 4 Karaktere + tilhørene scener. !
Herudover skal du bruge noget til at markerer midten i spillokalet( f.eks. malertape). !!
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!
Opdeling af spillokalet 
!
Brug noget malertape til at lave et kryds midt i spillokalet. Dette opdeler lokalet i fire rum. 
Hvert rum høre til en spiller, som de andre ikke kan gå ind i med undtagelse af Kristian. 
Rummene opdeles således at Phillips rum støder op til Julies og Annes, og Kristians rum 
støder op til Julies og Annes. Spillerne kan godt gå hen til hinanden og røre hinanden.  !
Placer en stol i hvert rum, som spilleren kan sidde på, og et bord i hvert hjørne hvor man 
kan have sine papire liggende. 
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Scene forklaringer 
!
Hver scene indeholder følgende: !
X læser følgende højt: Dette er en tekst som skal læses op inden scenen begynder. Dette er 
hovedsageligt spillederen der skal læse denne tekst op, men det kan også være en anden 
spiller. !
Sceneinstruktioner: En scene kan enten blive spillet via. monolog(er) eller som et ‘Live’.  
Hvis scenen skal spilles som et ‘Live’ betyder det at man skal udføre scenen som om det var 
et skuespil.  
Hvis scenen skal spilles som via. ‘monolog(er)’, skal scenen afvikles som et 
fortællerollespil. Dette betyder ikke at spilleren ikke må bruge sin krop, men at spilleren 
kan vælge at fortælle sine handlinger og tanker.  
Herudover indeholder sceneinstruktionerne også flere informationer om hvordan scenen 
skal afsluttes. Hvis dette ikke er beskrevet er det op til spillederen at gøre dette. !
Din opgave: Dette er en beskrivelse til den enkelte spiller om hvad vedkomne skal lave i 
denne scene. !!!
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!
Scenetyper: !

!!

Scene Symbol Forklaring af scenetype

♱ De scener som der er markeret med to ‘♱’, er scener under begravelsen 
der forgår i nutiden. Resten af scenerne er fortidsminder.

Disse scener er behagelige minder. Der må ikke være nogen konflikter i 
disse scener.

!! De scener uden noget specielt symbol er alm. fortidsminder, som både kan 
være rare eller ubehagelige. 

�
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Scenarieforberedelser 
Inden scenariet starter bør du først tale med dine spillere om hvad deres forventninger er, 
og hvad deres grænser er. Herefter bør du opdele spillokalet sammen med spillerne og 
forklare dem hvordan scenariet vil blive afviklet. her er det vigtigt at du får fortalt om 
scenetyperne, sceneinstruktionerne og at de ikke må bevæge sig ind i hinandens rum når 
spillet går igang.  !
Opvarmnings øvelse !
Der vil være en intim scene i scenariet og det er vigtigt at spillerne allerede inden scenariet 
kender til mekanikken inden og har fået brudt eller afklaret spillernes intime grænser, så 
dette ikke er noget der vil forstyrre selve spillet. !
Placer to stole tæt over for hinanden og et andet par stole ligeså. Fordel jer som spillere på 
stolene og gør følgende anvisninger på skift så de andre spillere kan følge med i jeres 
øvelser. Se på hinanden imens I digter en historie om første gang I mødte hinanden. Når de 
har gjort mærk herefter hindandens hænder og arme op til albuerne. Dette skal gøres blidt 
og “hårdt”. Fortæl enten en sexuel scene eller en scene hvor den ene redder den anden fra 
en ulykke, imens I røre ved hinandens arme. Når dette er gjort brug 2-3min. på at tale om 
oplevelsen. Gav det noget til oplevelsen eller ej? !
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Fordel rollerne !
Som spilleder skal du spille Kristian, men for de andre spillere er det op til dem selv hvem 
de vil spille.  !
Her bør det overvejes at dem som spillerne rollerne Kristian og Julie kommer til at have 
tæt fysisk kontakt og dem som spiller Anne og Phillip kommer til at have fysisk kontakt i 
scenariet. !
Scenariet er ikke så åbent at de må se dem inden de vælger karakter. Men du kan give dem 
følgende info: !
Anne: Er mor til Kristian og Phillip. 
Julie: Er Kristians kæreste. 
Phillip: Er Kristians lillebror. 
Kristian: Spilles af spillederen og er den person som er død. Scenariet omdrejer hans 
begravelse. !
Når i har fået fordelt rollerne skal i spille scenariet. Scenariet skal helst køres uden 
afbrydelser så i må meget gerne holde en pause når karakterne er blevet fordelt. I forhold 
til scenerne skal må disse ikke læses af spillerne på forhånd, men skal læses undervejs. !
Når i er blevet færdige med at køre scenariet bør i sætte jer sammen og tale om oplevelsen.  
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!
Tjekliste. !
•Tal om jeres forventninger. 
•Opdel spillokalet. 
•Forklar hvordan scenariet vil afvikles. 
•Opvarmning øvelse. 
•Fordel rollerne. 
•Spil scenariet. 
•Evaluer oplevelsen.   !!!
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Tak 
Der skal gives en stor tak til : Viking Con, The Jorney, Cirkus uden grænser og Scrapbog. 
Uden dem ville dette scenarie ikke eksistere. !
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- Kærlighed gør blind -


