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Introduktion  
Eden i haven handler om tre mænd i 200-tallets Kina. Scenariet er lavet til 4 spillere og spiltiden er ca. 4 

timer med opvarmning. Historien er baseret på virkelige hændelser. Fokus for historien er på mændenes 

liv, deres venskab og nedbruddet af venskabet. Gennem scenariet vil noget tekst være farvet Grøn, Lilla og 

Rød. Dette symboliserer en person eller tings tilknytning til en af de 3 rivaliserende kejserriger i 

borgerkrigen. 

Fortællingen 

Historien er et historisk drama med episke fortællescener, der følger de tre mænd, Liu Bei, Guan Yu og 

Zhang Fei i deres rejse gennem Kina. Historien starter ved Han dynastiets forfald og fortsætter til de tre 

”brødre” ved fælles kraft udråber Shu kejseriget til et af de 3 rivaliserende kejserriger i Kina. Historien 

slutter med at de mister deres venskab, og som konsekvens deraf hvordan de alle tre dør alene.  

Spillet følger de tre mænd i 3 akter, der består af en række scener. Første akt handler om den tidlige 

ungdom, hvor de tre er store helte uden at have meget magt og indflydelse og ender med, at de taber alt 

hvad de har. Anden akt starter med en alliance med Wu klanen og slutter med formationen af de 3 

rivaliserende kejserriger. Tredje akt er den tragiske afslutning, hvor brødrene i deres forsøg på at fastholde 

magten dør en efter en. Historien afsluttes med en status over deres liv og kejserigets endeligt. 

Tema og mekanikker 

Historien handler om deres venskab og deres konflikter. Det handler om hvordan et venskab er, og hvordan 

venskabet langsomt smuldrer mellem karakterernes hænder. Men historien handler også om en masse 

spektakulære slag i Kinas historie, og hvad de gør ved hovedpersonerne. 

Spillet består af en vekselvirkning mellem rollespilsscener, der handler om konflikter, og fortællescener, der 

handler om krigshandlinger.  

I alle rollespilscenerne kan spillerne i fællesskab vælge om scenen skal spilles i Yin stemning (det 

følelsesmæssige venskab) eller Yang stemning (den mere aggressive udgave af venskabet).  

Dette valg vil have betydning for hvilken udgave af den næste fortællescene der skal spilles. Er der flere Yin 

end Yang scener op til en fortællescene, bliver det en Yang fortællescene. Hvis der er flere Yang end Yin 

bliver det omvendt.  

Det er meningen at denne mekanik skal skabe balance i historien, mellem det overspillede rollespil og det 

sarte underspillede rollespil. Det skulle også gerne være sådan, at fortællescenerne giver rollespillet en ny 

energi og retning.  

Scenerne ligger helt fast, og spillerne har kun mulighed for at påvirke historien i kraft af deres valg mellem 

Yin eller Yang 

Karaktererne, navne og kinesisk kultur 

Historien har 6 navngivne karakterer, heraf er der de tre venner, som sværger at være brødre for altid. 
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 Liu Bei, den politisk ”mindede” 

 Guan Yu, den der forsøger at holde sammen på ”familien” 

 og Zhang Fei, den impulsive 

 Derudover er der tre bipersoner spillet af den 4 spiller. 

 Den første er Cao Cao, førsteministeren, som på mange måder både er en fjende og en ven.  

 Der er den unge Lady Sun (det engelske Lady), som er en krigerprinsesse der gifter sig med 

den noget ældre Liu Bei.  

 Og til sidst er der Zhuge Liang den geniale strateg, som til sidst er den eneste stemme der 

leder den ældste bror. 

Der er i scenariet meget få henvisninger til den kinesiske kultur og mest henvisninger til Yin og Yang. Det er 

ikke et krav eller på nogen måde nødvendigt at kende til Kinesisk eller asiatisk kultur på nogen måde.   
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Historisk overblik 
For bedre at forstå scenariet er her en kort udgave af de virkelige hændelser, som ligger til grund for 

scenariet. Scenariet skal ikke følge de virkelige hændelser til punkt og prikke. Dette afsnit er blot en 

rettesnor, der skal hjælpe dig med at forstå scenerne i scenariet. I år 184 gør en gruppe der kalder sig ”De 

Gule Turbaner” oprør mod Kejseren af Han dynastiet. Deres oprør vinder de første slag mod det korrupte 

Han dynasti. Det er i dette Kaos at de tre venner Liu Bei, Guan Yu og Zhang Fei sværger en ed i 

ferskenhaven om altid at være brødre og sammen ende kaosset.  Oprøret bliver slået ned, men nu 

begynder en tid, hvor den ene krigsherre efter den anden overtager magten over det kejserlige hof. 

I de første 15-20 år går det ikke godt for ”brødrene”, og de embeder de får tilranet sig mister de hurtigt 

igen. Til sidst  der en magtfaktor i Nordkina. Dette er den dygtige krigsherre Cao Cao (udtales Tsao Tsao). 

Det lykkedes ham at samle hele Nordkina under sig og at gøre sig til Kejserens Førsteminister. Hans magt er 

næsten uden grænser, men der er to fraktioner der endnu har kræfterne til at modstå ham. Den ene er Liu 

Bei og hans brødre, der har været i stand til at overleve indtil nu. Den anden er Wu-klanen, som har store 

områder i syden, men endnu ikke har taget stor del i borgerkrigen. For at stabilisere sin magt angriber Cao 

Cao brødrene, men det lykkes dem at flygte med resterne af deres hær. 

Brødrene laver en alliance med Wu klanen, og i slaget ved røde klippe overvinder de sammen Cao Caos 

hær. De låner en stor del land af Wu klanen, og Liu Bei gifter sig med Wu klanens prinsesse, Sun 

Shangxiang, (i scenariet kaldet med det engelske Lady Sun). Desværre går ægteskabet med den 20 år yngre 

brud i stykker og alliancen begynder at smuldre. I et forsøg på at øge sin magt invaderer Liu Bei, med hjælp 

fra den dygtige strateg Zhuge Liang, Kinas syd-vestlige provins. Nu er Kina delt i tre magtfaktorer, og scenen 

er sat til at de tre fraktioner alle udråber sig selv til den retmæssige kejser af Kina. De 3 kejserriger er Wei, 

ledet af Cao Cao, Wu, under ledelse af Wu klanen og Shu, der er brødrenes kejserrige. 

Da Liu Bei stoler på sine brødre, beordrer han dem til afkrogene af sit kejserrige for at holde freden. Dette 

skal vise sig at være en dårlig beslutning, for nu tilfalder den ene ulykke efter den anden brødrene. Først vil 

Wu klanen have landet tilbage. Dette nægter Guan Yu. Derfor slår Wu klanen og Cao Cao sig sammen, og i 

et spektakulært slag slå de Guan Yu ihjel. Samtidig er der stor utilfredshed i Zhang Feis militære lejr. En nat 

bliver Zhang Fei myrdet af 

sine officerer, mens han 

sover. Efterfølgende går de 

over til Wu-klanen. 

Kejseren Liu Bei indleder 

som hævn et storstilet 

angreb på Wu klanen, som 

næsten koster ham livet. 

Efter deres død skal det 

tage næsten 60 år før Kina 

igen er samlet under et 

kejserrige. Dette er Jing 

kejserriget, der opstår i 

Wei kejserigets skygge.  
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Spillets opbygning 
Din rolle som spilleder i Eden i Haven består mest af 2 dele. Den ene del er at holde styr på mekanikkerne 

og uddele handouts, når scenariet siger du skal. Her er din rolle mest at forklare mekanikkerne og optælle 

antallet af scener, som er spillet i Yin (sort) og Yang (hvid) (se afsnittet om Yin/Yang Scener). Den anden er 

mere klassisk. Du sætter scenerne, starter musik og klipper scenerne.  

Historien er bygget op i en opvarmning, 3 akter (den første akt er stadig en del af opvarmningen) og en 

afslutning. Hver akt består af en del fastlagte scener og fortællescener, der skal skabe jeres fortolkning af 

de tre brødres venskab. Alle scener kan spilles i to kontraster Yin eller Yang (se Yin/Yang scener).  

I scenariet følger vi de 3 magtfaktorer Brødrene (grøn), Cao Cao (lilla) og Wu-klanen (rød). Disse farver er 

gennemgående i hele scenariet og til tider vil en fraktion blive beskrevet ved sin farve i stedet for navn. Et 

eksempel kunne være, ”Den lilla hær kommer galoperende ned af bakken. ” De to andre fraktioner bliver 

Brødrenes fjender, først Cao Cao (slutningen af akt 1) og så Wu-klanen (i akt 3). 

Det næste du vil finde er en beskrivelse af spilpersonerne og forslag til casting. (Dette kommer igen under 

beskrivelsen af scenerne.) I beskrivelsen af scenerne er der ikke en beskrivelse af fortællescenerne. Disse er 

flyttet til bagefter, fordi alle fortællescener kan spilles i to forskellige udgaver. Det er ikke nødvendigt, at du 

læser disse grundigt, men det er en fordel. Du vil til sidst i scenariet finde en masse handouts (på Fastaval 

vil de mangle i din udgave, men du vil få dem udleveret ved spilstart). En stor del af handoutsne er 

fortællescenerne igen i et andet format, som er mere læseligt for den enkelte spiller.  

Handoutsne er: 

 Oversigts ark (et generelt med historien før starten og et for hver akt) 

 Yin/Yang Symbolet 

 Brødrenes Ed, som skal udtales i kor 

 Fortællescenerne, som kan uddeles til spillerne 

Spilpersonerne 
Herunder er en kort gennemgang af spilpersonerne. Først de tre hovedpersoner, derefter kommer de tre 

bipersoner, der skal spilles af bipersons rollespilleren. Der står noget om casting. Dette står igen, når det 

skal bruges i scenariet. 

Hovedpersoner 

Liu Bei: Han er ambitiøs og karismatisk. Han har kastet sig ud i denne krig for at beskytte den kinesiske 

befolkning. Han er drevet, og det er også ham, der til sidst bliver kejser. Rollen skal gives til en spiller, der 

ikke er alt for dominerende. 

Guan Yu: Han er ærefuld og retfærdig. Han forsøger altid at gøre det rigtige, men presset er ved at blive 

for stort for ham. Han er stresset over det ansvar brødrene og omstændighederne bringer ham. Rollen kan 

godt blive lidt passiv og skal derfor gives til en meget udadvendt spiller. 
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Zhang Fei: Han er impulsiv, og det bringer ham nogle gange i problemer. Hans ambition er at blive lige så 

perfekt som Liu Bei. Men han er meget usikker på sig selv. Han bliver i scenariets første akt beskrevet som 

en screw-up. Rollen skal gives til en, der kan spille både usikker og impulsiv på samme tid. 

Bipersonerne 

Bipersonsrollen skal gives til en spiller, der kan være en blanding mellem spilleder/antagonist og spiller. 

Hver af bipersonerne har en akt, hvor de er hovedbipersonen. 

Cao Cao (udtales Tsao Tsao, akt 1): Er Liu Beis rival i kampen om kejserriget (dog er han først deres 

fjende i slutningen af akt 1). Han er ambitiøs og karismatisk. Han behandler sine officerer godt. Han bliver 

gennem scenariet formentlig ven med Guan Yu.  Dette er rollens vigtigste konflikt i scenariet. 

Zhuge Liang (akt 3): Han er kendt som ”den Sovende Drage. ” Han er Kinas dygtigste strateg og 

arkitekten bag en stor del af Brødrenes beslutninger. Han er kalkulerende og manipulerende. Rollens 

vigtigste konflikt er at sætte gang i splittelsen mellem Liu Bei og de to andre brødre. 

Lady Sun (akt 2): Den unge krigerprinsesse. Hun er 20 år yngre end brødrene. Hun bliver gift med Liu 

Bei, og det er et politisk ægteskab. Hun kæmper for at få ligestilling. Hun er viljestærk og drevet for at nå sit 

mål. Hendes konflikt er hendes relationer til Zhang Fei og Guan Yu, og selvfølgelig hendes klans magt, som 

brødrene har brug for at vinde krigen. 

Mekanikker 

Yin/Yang scener 

Alle scener i dette scenarie kan spilles på to forskellige måder. De kan spilles i Yin eller de kan spilles i Yang. 

Overordnet set betyder dette ikke at oplægget er forskelligt for starten af scenerne. Det betyder, at 

stemningen og den omgangstone, der er imellem spilpersonerne, skal være anderledes.  

Ved starten af hver normal scene, efter du har introduceret scenen, skal en af spillerne vælge en af de to 

stemninger. Dette gøres ved at en af spillerne vender Yin/Yang Symbolet. Det gøres uden at tale sammen 

og er først til mølle. Det er vigtigt at man respekterer hinanden og spiller med. Gør ingen af spillerne dette, 

gør du (spillederen) dette. Det skal helst ikke tage lang tid. Herefter fortæller du den Yin eller Yang 

instruktion, som hører til scenen og starter musikken på spillelisten for Yin eller Yang. Så kan scenen spilles. 

Valget af Yin eller Yang er med til at bestemme hvilken udgave (Yin eller Yang) den næste fortællescene skal 

spilles i. Dette betyder i praksis, at du optæller antallet af Yin og Yang scener fra den sidste fortællescene til 

denne fortællescene (f.eks. fra scene 2.1 til 2.3). Hvis der er flest Yin scener, bliver den næste fortællescene 

Yang og omvendt. Meningen med at vælge den modsatte fortællescene er at skabe balance i fortællingen 

mellem Yin og Yang, men også at gøre fortællingen mere nuanceret. 
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Yin -hvordan spiller jeg det 

Når en scene spilles i yin skal der være fokus på følelser og det sarte rollespil. Det betyder, at scenerne skal 

have et langsommere tempo. Spillerne skal give hinanden plads. Her kan stilhed og eftertænksomhed være 

et godt værktøj. Konflikter må meget gerne ulme under overfladen eller spilles op meget sagte. Det er 

vigtigt at der er plads til at være glad, ked af det eller skuffet. I disse scener er det vigtigere at fokusere på 

den indre konflikt og ikke den ydre. Derfor må man meget gerne underspille i disse scener. Scenerne skal 

som hovedregel klippes lidt langsommere. For at understøtte denne stemning spilles alle disse scener ved, 

at spillerne sidder ned omkring bordet. En liste med råd er: 

 Ikke højt tempo 

 Vis dine følelser 

 Giv plads til andre og til stilhed 

 Underspil gerne 

 Klip scenerne på klimaks 

 Fokuser på glæde, sorg, vrede eller skuffethed 

 Vi viser hvad vi føler 

 Vi sidder ned under hele scenen 

Yang -hvordan spiller jeg det 

Når en scene spilles i yang skal der være fokus på aggressivitet og maskulinitet. Dette betyder, at scenerne 

skal have et højt tempo. Spillerne skal spille op til hinanden som en konkurrence. Konflikter skal helst være 

eksplosive og må gerne ende i råb og et højt toneleje. Det er vigtigt, at ud over aggressioner og had må der 

typisk ikke vises følelser. I disse scener er det vigtigt at overspille frem for at underspille. Scenerne skal helst 

klippes på klimaks og helst klippes hårdt for at understrege den aggressive maskulinitet. For at underbygge 

denne stemning skal alle Yang scener spilles ved, at spillerne står op rundt om bordet. En liste med råd er: 

 Højt tempo 

 Vis aldrig at du taber, men træk dig stille væk 

 Overspil og vær gerne aggressiv 

 Klip scenen på toppen 

 Fokuser dit spil på ingen følelser eller kun de aggressive 

 Vi forsøger altid at være seje 

 Vi står op under hele scenen 

Fortællerollespil 

En del af scenerne i scenariet er fortællescener. De har til hensigt at beskrive krigen og de slag, som 

brødrene deltager i. Hvis du har spillet fortællerollespil før kan du let skimme dette afsnit. Dog er der 

enkelte ting der er anderledes end andre scenarier. Fortællerollespil er når man beder spillerne om at 

fortælle noget handling i stedet for at spille det. I dette scenarie er disse scener forskellige slag, som 

beskrives ud fra handouts, som giver en instruktion i, hvad der skal fortælles. 

Husk for det første at uddele den rigtige udgave af fortællescenen (Der er som tidligere nævnt to udgaver 

af alle fortællescener på nær den første i opvarmningen)! Alle fortællescener er i 3 dele (der er dog to 
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undtagelser: første scene som har fire dele og sidste scene der kun har en del). Du vælger hvilke tre spillere 

der skal fortælle scenen. (Dog foreslår jeg, at spillerne der spiller Guan Yu og Zhang Fei får sidste del af 

deres dødsfortællescener.) De har hver en del de skal fortælle, en start sætning og en slut sætning. Det er 

meningen, at de beskriver det de bliver bedt om, men ellers er det kun deres kreativitet, som sætter 

grænser. 

Fortællescenen i opvarmningen er speciel idet at den har 4 dele, og hver del for sig har enten yin eller yang. 

De skal blot spilles som de står og deles ud en del til hver spiller. Sidste fortællescene er en outtro for 

brødrenes kejserrige, den skal fortælles af bipersonsspilleren. Den sidste scene er bestemt af scenen lige 

før afslutningen (scene 3.7). 

Tiden går 

Da scenariet strækker sig over 40 år af brødrenes liv, er det nogle gange nødvendigt at beskrive kort, hvad 

der sker over en del år. Dette gøres ved, at du stiller nogle spørgsmål til spillerne. Der står hvornår det er 

tænkt, at mekanikken skal benyttes i scenariet, samt hvad der skal være emnet for dine spørgsmål. De skal 

oftest være ledende, da de skal passe med næste scene. 
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Scenariet (Uden fortællescener) 

Kort overblik: 

Start med en forventningsafstemning. Snak om hvad spillerne forventer. Når I har gjort dette lidt, kommer 

du på banen med en snak om temaerne i historien. Fortæl dem at historien handler om Venskab kontra 

ansvar, og at et bærende element i historien er balancen mellem to modpoler Yin (underspillet) og Yang 

(overspillet). Fortæl spillerne at det er en tragedie. Husk at sige meget kort, at vi skal spille scener og 

fortællescener, men mere om dette når vi kommer til det. 

Derefter er det på tide at give et kort rids over historien. Fortæl spillerne at der er tre hovedroller og tre 

biroller. Skitser kort hvem de er uden at gå i detaljer. Gør det klart for spillerne, at historien strækker sig 

over en periode på 40 år, og der derfor vil være spring i tid. Fortæl overordnet at det starter med at de tre 

hovedpersoner mødes og sværger en venskabsed. De er nu hinandens brødre. Deres mål er at stoppe 

borgerkrigen og i første omgang bringe Kejseren tilbage til magten. Det går anderledes, og til sidst danner 

de et af tre rivaliserende kejserriger. Fortæl at vi ser deres liv og konflikter over de næste 40 år. Fortæl dem 

at der er 3 akter, og beskriv kort informationen der står på ”oversigtsarket før scene 1.1”. Udlever derefter 

dette så alle kan se det under spillet.  Husk gør det kort og giv spillerne mulighed for at stille spørgsmål, 

hvis det er nødvendigt. 

Tag nu kortet til akt 1 frem og fortæl at der er tre faktorer i scenariet, som er gennemgående. Den ene er 

Brødrene der er farvet med Grøn alle steder i scenariet, og den farve betyder at man er på Brødrenes side i 

borgerkrigen. Cao Caos hær er altid farvet med lilla. Den sidste er Wu-klanen, som er rød. Husk at kortet 

skal ligge synligt på bordet under hele akt 1, og det er her, at du kan lægge counters for, at alle kan holde 

øje med, hvilken fortællescene vi spiller næste gang. 

Opvarmning 

Hvad er Yin/Yang? 

Nu er tiden kommet til at fortælle om Yin/Yang scenerne. Fortæl spillerne at alle scener i hele scenariet kan 

spilles i to forskellige elementer/scenetyper. De er det kinesiske Yin og Yang. Beskriv de forskellige typer 

scener: 

At spille scener i Yin gør vi ved at:  

- Vi føler tingene, der sker i vores liv 

- Vi spiller langsomt og sart rollespil 

- Vi er mere følsomme 

- Vi spiller mere på det usagte 

- Krigen bringer rædsler 

- Vi sidder ned under hele scenen 

 

 



11 
 

At spille scener i Yang gør vi ved at:  

- Vi taler ikke om, hvordan vi har det! 

- Hurtigt rollespil 

- Vi er mandige!! 

- Aggressivitet og had 

- Konflikter løses med råb og skrig ikke med andre følelser 

- Vi står op under hele scenen. 

Vis nu spillerne Yin/Yang Symbolet, hvor denne instruktion også står. Fortæl dem at når du har givet dem 

oplægget til en rollespilsscene skal de vælge en af siderne på symbolet. Dette gøres af den første der tager 

symbolet op og vender den på den side scenen skal spilles i. Derefter vil du have en instruktion mere til 

scenen, og så skal den spilles. 

Kort Yin og Yang opvarmning 

Før vi øver rollespillet øver vi os lige lidt i, hvordan vi kender forskel på de to typer scener. Alle trækker 

stolen lidt væk fra bordet. Nu vender spilleder Yin/yang symbolet til en side. Spillerne skal nu: 

 Sætte sig ned og hviske ”For folket” (Yin) 

 Rejse sig op og råbe ”For ære” (Yang) 

Øv skiftene hurtigere og hurtigere indtil det kører. Når alle kan finde den rigtige stilling hurtigt, går vi 

videre. 

0.1 Scene: Sammen er vi stærke (først i Yin, så i Yang) 

Nu er det på tide at øve de to typer af scener med en scene om venskab. Scenen spilles yin og derefter i 

yang. Stop scenen og skift spillerne ud undervejs. Spil scenen 5-10 gange alt i alt. Det er vigtigt, at I lærer de 

to elementer at kende her. Hvis ikke scenen har nok Yin eller Yang, stop da scenen og tag den om indtil der 

er nok stilhed eller højt moment. Det er meningen, at scenen skal give et indtryk af de to spillemåder. Det 

er også meningen, at du skal bruge scenen til at bestemme castingen. Brug lang tid. Det er en svær 

mekanik, og det er vigtigt at I har styr på den før I starter. 

Et te-hus i en lille by. I haven bagved sidder tre mænd under ferskentræet og snakker om, hvordan det går 

med oprøret i landet, og hvad må der gøres. De tre er den Impulsive, den Stolte og den Snedige. Del 

rollerne ud som du har lyst til, og omfordel dem undervejs, så alle helst kommer til at spille alle tre roller på 

et tidspunkt. Brug disse skift til at vise mekanikken og til at se spillerne an, så du bedre kan caste rollerne. 

Yin: spil med stilhed. Ingen af de tre kender hinanden, og det må godt være akavet. Fokuser jeres samtale 

på folkets nød, hvor frygtelig krigen er og at noget må gøres ved dette. Det er okay at være enig, men lad 

usikkerheden på de andre råde. (Husk at alle skal sidde ned og husk at starte musikken på Yin spillelisten) 

Yang: Spil scenen ved at tale hinanden op. De er tre venner, som diskuterer verdenssituationen, og de ved 

præcis, hvordan den skal ordnes. Fokuser på det mandige i at møde oprøret i åben krig, at Kina har brug for 

en stærk leder, og at der må samles en hær til at nedkæmpe enhver modstand. (Husk at alle skal stå op og 

husk at starte musikken på Yang spillelisten) 
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Gå videre når både Yin eller Yang bliver spillet godt nok.   

Øv at fortælle på to forskellige måder 

Før vi går til første fortællescene øver vi os lige lidt i at fortælle historier med forskelligt fokus. Dette gøres 

ved, at spillerne hver får et lille emne de skal fortælle en kort historie om (gerne passende til hvad de ved 

om scenariet). Når man skal fortælle vælger en anden spiller en side af Yin/Yang Symbolet, som skal lægge 

stemningen for fortællingen. Når en fortælling er færdig, ros da spilleren. Derefter kan I snakke om hvordan 

I ville have fortalt samme historie med den modsatte side af Yin/Yang symbolet. Mine forslag til emner er: 

 Venskab 

 Krig 

 Kejseren 

 Bønder i marken 

Fortællerollespil 

Fortæl nu spillerne at nu kommer I til den første fortællescene. Husk at fortælle at alle senere 

fortællescener har et Yin eller Yang element, som er bestemt af de rollespilsscener, der ligger fra sidste 

fortællescene til denne fortællescene. Forklar at elementet altid er modsat af, hvilket element der er flest 

af i de foregående scener.  

Fortæl dem at en Yin fortællescene har fokus på følelser og melankoli. Mens Yang fortællescener har fokus 

på krigsmaskiner uden følelser og på aggressivitet. Forklar dem at det er meningen, at de skal beskrive det 

der bliver bedt om på sedlen, ellers bliver scenariet meget langt. Det er meningen, at de skal tage over efter 

hinanden med den sætning, som på papiret står de modtager/afslutter med. Den sidste fortæller i denne 

scene, nummer 4 ellers nummer 3, skal afslutte hvor der står på sedlen.  

0.2 Fortællescene: Den første tid sammen (halvdelen Yin den anden Yang) 

Uddel scene handoutet (kuvert markeret scene 0.2, med et Yin/Yang symbol), mens du tænker over 

fordelingen af karakterer. Forklar dem at hver del i denne scene er enten Yin eller Yang. Dette er Yin del 1 

og 3, og Yang del 2 og 4. Husk at det kun er denne scene, der er begge elementer, og at de resterende 

fortællescener er i enten Yin eller Yang. (Alle andre scener har kun tre dele på nær den allersidste scene, 

der kun har en del til bipersonsspilleren.) Svar på spillernes spørgsmål, når alle har læst deres del af scenen. 

Scenen fortæller om hvorledes brødrene forbereder sig til slaget. Om slaget hvor Guan og Zhang overvinder 

to store krigere i personlig kamp, om den dæmoniske kriger, som er næsten ustoppelig, og om de tre 

brødre, der står sammen mod Kinas mægtigste kriger. 

Det er vigtigt, at du bruger tiden under scenen til at caste spillerne. Husk hvad du så under 

opvarmningsscenen. Det er vigtigt, at bipersonsrollen går til en spiller, der har det fint med at være 

djævlens advokat og ellers er en stærk rollespiller. Guan Yu bør gå til en udadvendt spiller, da rollen nemt 

kan komme til at stå i skyggen af de andre. Liu Bei bør helst gå til en spiller, der ikke er for dominerende i sit 

spil. 
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Karakterer uddeles 

Giv spillerne tid til at læse rollerne. Svar på eventuelle spørgsmål de måtte have om rollerne.  

Opvarmning i rollerne 

Fortæl hvordan den første dag i haven slutter med tre skikkelser der under ferskentræet i kor sværger en 

ed. 

Uddel eden (handout) til de tre hovedroller og lad dem rejse sig op og i kor sige eden: 

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, sværger hermed broderskab og lover altid at 
være der for hinanden. Vi vil redde hinanden i tider med nød. Vi vil hjælpe hinanden i 
tider med fare. Vi beder himlen om at vi må dø sammen. ” 
Tag en pause hvis der er brug for det. Der er også mulighed for en pause mellem akterne, hvis det bliver 

nødvendigt. 

Akt 1: venskabet (år 183-208) 

Akten handler om venskabet, både den styrke det giver, men også de konflikter der opstår og aldrig helt 

bliver afsluttede. Akten består af flere små historier, der skal trækkes sammen ved at bruge Tiden Går 

mekanikken. Akten er stadig en del af opvarmningen, og derfor er det okay at tage scenerne om, hvis noget 

kører helt af sporet. Husk at fortælle spillerne, at nu starter scenariet, men vi er stadig i opvarmningen, så 

det er okay at spørge efter en scene, hvis man ikke føler scenen kører, som den skal. Det er også muligt at 

tage scener om, hvis det er nødvendigt.  

Tiden går 

Før vi går til første scene, stil da de tre hovedkarakterer nogle få spørgsmål om deres karakterer. Dette skal 

hægte opvarmningen sammen med resten af historien. 

Instruktion: Spørg ind til følgende ting. Hvad er det bedste ved venskabet (så vi ved hvad de skal miste)? 

Føler de sig som helte efter kampen mod den mægtige kriger i fortællescenen? Har krigen styrket deres 

venskab? Og Hvordan? Hvordan kommer deres ed til udtryk i deres venskab? 

1.1 Scene: Ungdommens drømme (år 183) 

Tilstede: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 

Liu Bei har endeligt fået en post med autoritet nemlig som lokal borgmester for en lille by. Dette er første 

gang at de tre brødre har ansvaret for andet end et lille regiment. De glæder sig, men er måske også lidt 

nervøse for, om de kan magte ansvaret. Allerede den første aften snakker de om deres store planer for 

fremtiden for byen og hele Kina. Husk at lægge en counter (hvid (yin) eller sort (yang)) på oversigtsarket 

over akt 1, og at spillerne skal stå op (yang) eller sidde ned (yin). Fortæl derefter spillerne en af disse:  

Yang mål: At finde en fælles plan der kan lægge et grundlag for deres venskab. 

Yin Stemning: Venskabet. Sammen finder vi styrke 
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1.2 Scene: De 3 besøg hos Zhuge Liang (år 184) 

Tilstede: Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang 

Liu Bei har hørt om den sky strateg Zhuge Liang. Folk siger at han er en sovende drage, en mesterstrateg 

uden lige i hele Kina. Endnu har han dog holdt sig udenfor borgerkrigen. Liu Bei er sikker på, at han er den 

mand der vil lede de tre brødre til sejr. Derfor besøger han og brødrene Den Sovende Drage. Af en "tjener" 

får han at vide, at han ikke vil se ham. Dette afskrækker ikke Liu Bei, og han kommer igen den følgende dag, 

hvor det samme sker. På tredje dagen ankommer han igen med sine to brødre. De er begge snart trætte af 

den uhøflige "tjener" (Zhuge Liang ham selv der vil se krigsherren an). De tre diskuterer, og på et tidspunkt 

afslører Zhuge Liang sig selv. Husk igen at lægge en counter (hvid (yin) eller sort (yang)) på oversigtsarket 

over akt 1. Fortæl derefter spillerne en af disse: 

Yang mål: At diskutere om dette er den rigtige plan og introducere Zhuge Liang som en mystikker og 

strateg 

Yin Stemning: Usikkerhed. Er dette virkelig en god ide?  

Tiden går 

Her er der et spring på ca. 5 år i historien, der skal udfyldes af spørgsmål til spillerne om hvordan krigen går, 

og hvordan brødrene klarer sig. Her skal du spørge spillerne og lade dem fortælle om karakterernes liv i 

denne periode. Det er meningen, at du stiller lidt eller meget ledende spørgsmål. Det kunne være ”Liu Bei: 

Hvad er det du efterlader i byen ved en fejl, da I er nødt til at flygte fra den? ” Her er det meningen, at I skal 

skabe en fortælling om venskab i svære tider. 

Instruktion: Spørg ind til følgende ting. Hvordan går det galt med byen? Hvornår brødrene forlader byen? 

Hvordan holder de fast på deres venskab i løbet af de 5 år? (Det skal gerne være kort. Det er meningen, at 

det blot skal afslutte historien om byen og forstærke deres venskab.) 

1.3 Scene: Cao Cao og Liu Bei mødes til krigsråd (år 189) 

Tilstede: Cao Cao, Liu Bei 

Borgerkrigen er taget til i styrke, og nogle vandaler har kidnappet kejseren. Der bliver mellem Kejserens 

loyale krigsherrer holdt et møde, om hvad der skal gøres. Mødet ender i diskussion, men ingen løsning, da 

de forskellige krigsherre ikke kan blive enige. Da Liu Bei endnu ikke har en stor hær eller særlig stor politisk 

magt, beslutter han sig for at opsøge den stærke Cao Cao for at bede om hjælp. Cao Cao ser med det 

samme, at Liu Bei er en tiger, som venter på sin chance for at komme til tops i Kina. 

Yang mål: At finde forholdet mellem de to. Skabe en midlertidig alliance.   

Yin Stemning: Stilhed. Spænding mellem to der ser hinanden an.  

1.4 Fortællescene: Guan Yu bliver reddet af Cao Cao (år 189) 

Guan Yu er blevet væk fra de andre under et slag, og Cao Cao tilbyder ham et job. Husk at optælle Yin og 

Yang og udlever den udgave af scenen, der er det modsatte element af de tidligere scener. (Der er 3 dele og 



15 
 

på fastaval kommer de 2 konvolutter markeret 1.4 med enten yin eller yang symbol) Scenen slutter med, at 

Guan Yu takker ja til at arbejde for Cao Cao. (Så du ved hvornår, du skal på banen igen.) 

Når spillerne er færdige med at fortælle, er det tid til Tiden går igen. Her er fokus at spørge Liu Bei og Zhang 

Fei om hvordan de har det med at mangle deres bror, og hvordan de klarer sig uden. Men Cao Cao og Guan 

Yu skal have spørgsmål om deres begyndende venskab. 

1.5 Scene: Guan Yu får en gave af Cao Cao (år 190) 

Tilstede: Cao Cao, Guan Yu 

Guan Yu er kommet i Cao Caos tjeneste. Cao Cao er god til at spotte talent, og han ønsker tydeligt at gøre 

Guan Yu til en af hans permanente generaler. Derfor overøser han ham med gaver og snakker med den 

stoiske kriger så ofte han kan. De to mænd får hurtigt stor respekt for hinanden, og en dag giver Cao Cao 

Guan Yu en af hans kæreste ejendomme, hesten ”Den Røde Hare”. Denne hest siges at være Kinas 

hurtigste og er et krigsbytte, som mange krigsherrer har slået ihjel for at vinde i krigen. (Dette er hesten der 

blev redet af den dæmoniske kriger fra scene 0.2) 

Yang mål: At finde ud af om Guan Yu modtager gaven nu eller senere. 

Yin Stemning: Den spæde begyndelse til et venskab  

1.6 Scene: Guan Yu vender hjem (år 190) 

Tilstede: Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei 

Efter at have været væk fra hinanden i snart et halvt år hører Guan Yu rygter, om at hans brødre befinder 

sig i det nordøstlige Kina. Han giver Cao Cao sin afsked og drager ud for at finde sine "forsvundne" brødre. 

Det bliver en hård tur gennem det borgerkrigshærgede Kina, men til sidst finder han sine brødre i deres lejr. 

Yang mål: At finde de gamle pladser i venskabet igen og se fremad 

Yin Stemning: Stilhed. Uforløste følelser ved at møde den man troede var død. Venskab.  

1.7 Scene: Zhang Fei har pisket embedsmand (år 195) 

Tilstede: Zhang Fei, Liu Bei, Guan Yu 

En embedsmand ankom i går fra kejseren. Hans opgave er at rapportere tilbage til kejseren. Han er korrupt 

og kritiserer alt hvad brødrene har gjort. Brødrene er helt målløse og ved ikke, hvordan de skal håndtere 

det. På andendagen har Zhang Fei drukket tæt. Han syder af raseri. Til sidst trækker han embedsmanden ud 

ved håret og pisker ham på gårdspladsen. Liu Bei Stopper ham, før han myrder Embedsmanden. De tre 

venner har en diskussion om fremtiden.  

Yang mål: At beslutte hvad der skal gøres med Embedsmanden. 

Yin Stemning: panik over omstændighederne 
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Tiden går 

Her er der igen spring på ca. 5-10 år i historien, som skal udfyldes af spørgsmål til spillerne om, hvordan 

forholdet til Cao Cao går ned af bakke.  

Instruktion: Spørg ind til følgende ting. Hvordan er det Brødrene får kontrollen over et område i Kina? Hvad 

er det for en by de bosætter sig i? Cao Cao skal spørges om, hvad hans ambition er som førsteminister, og 

hvad der får ham til at bekrige brødrene? Gerne også hvordan han tvinger kejseren til at udråbe dem til 

oprørere og en trussel mod tronen. Du må gerne spørge Guan Yu om hans følelser ved dette? (Det behøver 

ikke være langt, men skal blot lede os videre mod konflikten med Cao Cao og måske forstærke historien om 

Guan Yus delte følelser i forhold til Cao Cao) 

1.8 Slutfortællescene: Flugt fra Cao Caos hær (år 208) 

Cao Cao’s hær angriber den by, som Brødrene har taget som deres område. Brødrene får tæv og er nødt til 

at flygte til det sydlige Kina. Scenen slutter med, at Cao Cao stopper sin hær i at forfølge Guan Yu. 

Når spillerne er færdige med at fortælle, er det tid til Tiden går igen. Her er fokus at spørge Brødrene om, 

hvordan de flygter, og hvordan de har det med alle de civile der døde som følge af deres flugt? Spørg også 

om, hvordan stemningen er nu hvor hæren er blevet decimeret? Cao Cao skal have spørgsmål om, hvordan 

han forbereder sig til endnu en kamp mod Brødrene? 
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Akt 2: venskabet udfordres (år 208-219) 

Der kan holdes en pause før denne akt. Akten handler om vejen mod ansvaret og om de mange 

beslutninger, der langsomt leder til venskabets nedbrud. Det er vigtigt at slå fast, at fra nu af er Brødrene 

oprørere mod Kejseren. 

2.1 Scene: Zhuge Liang fremlægger planen for en alliance (år 208) 

Tilstede: Guan Yu, Liu Bei, Zhang Fei, Zhuge Liang 

Efter nederlaget til Cao Caos hær er brødrene desperate. De ved, at Cao Cao ikke giver op før, de er døde. 

Derfor mener Zhuge Liang, at deres eneste mulighed for overlevelse er at lave en alliance med den stærke 

Wu Klan i syd Kina. De er måske den eneste magtfaktor, der kan true Cao Cao i hele Kina. De har dog ikke 

gjort meget ud af sig selv i borgerkrigen, men har holdt sig for sig selv. Dog har de en hær, som er meget 

større end brødrenes. Det skal slutte med, at Liu Bei skærer igennem og vedtager alliancen. 

Yang mål: At diskutere om dette er den rigtige plan, men vælg den alligevel 

Yin Stemning: Tabet hænger stadig over os. Kan vi overhovedet vinde denne krig? 

2.2 Scene: Møder Lady Sun (år 209) 

Tilstede: Liu Bei, Lady Sun 

En alliance mellem brødrene og Wu klanen er blevet en realitet. Men ikke alle i Wu klanen er helt sikre på, 

om alliancen holder for evigt. Derfor lægger de planer om at forene deres klan med Brødrene gennem et 

ægteskab. Eller hvis dette ikke virker at forsøge at udstille Liu Bei, som en horebuk. De sørger for, at den 

unge prinsesse en dag møder krigsherren Liu Bei ved et ”tilfælde”. Prinsessen er klædt i sin rustning og har 

et følge af hofdamer ligeledes i rustning. 

Yang mål: At introducere Lady Sun og hendes motiver for ægteskabet 

Yin Stemning: Akavethed, muligvis idolisering eller kærlighed 

Tiden går 

Instruktion: Spørg ind til hvor stor den hær Cao Cao medbringer ned af floden er, og hvor lille de allieredes 

hær er i forhold til? (Den virkelige var 800.000 mod 50.000 tropper, men I skaber selv jeres fortælling om 

dette) 

2.3 Scene: Liu Bei forlader alliancen (år 210) 

Tilstede: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 

Efter at have allieret sig med Wu Klanen lægger Liu Bei og Zhuge Liang planer for slaget med Cao Cao. De 

bliver enige om, at hvis de lader som om de forlader alliancen, vil de have mulighed for et bagholdsangreb 

på Cao Caos massive hær. Zhuge Liang mener dog ikke, at de skal fortælle de andre brødre om deres 

planer, da det skal se rigtigt ud, når de engang ”forlader” alliancen. Hvordan tager de to brødre den 

pludselige nyhed, at de skal forråde Wu Klanen? 
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Yang mål: At vise hvordan ansvaret for alles skæbne ligger på Liu Beis skuldre, og at de to andre brødre 

stadig har deres venskab. 

Yin Stemning: Stilhed og frygten for at miste ære og ansigt. Er venskabet stærkt nok til dette? 

2.4 Fortællescene: Slaget ved Røde klippe (Chi Bi) (år 210) 

Ilden raser i Cao Caos lejr. Brødrene slagter de overlevne. Scenen slutter med at Cao Cao slipper væk. 

Når spillerne er færdige med at fortælle, er det tid til Tiden går igen. Her er fokus at spørge Brødrene om, 

hvordan de har det med alle de døde? Men også hvem der bestemmer, at Liu Bei bliver gift med Lady Sun? 

Hvad synes de alle om dette? Hvis du har lyst kan du spørge Cao Cao om, hvordan han slikker sine sår efter 

nederlaget? 

2.5 Scene: Krigerprinsessen flytter ind (år 211) 

Tilstede: Lady Sun, Zhang Fei 

Efter slaget ved Røde klippe cementerer brødrene deres alliance med Wu klanen gennem et ægtskab 

mellem Liu Bei og Lady Sun. I samme forbindelse "låner" Brødrene et stort landområde, som de kan regere 

over. Prinsessen falder dog ikke til hos de tre brødre. Liu Bei har ansvaret for en stor hær og et stort 

landområde, og derfor er han sjældent hjemme. I hans sted sætter han Guan Yu med hjælp af Zhuge Liang 

til at passe på brødrenes borg og det omkringliggende land. Derfor tilbringer Lady Sun de fleste af sine dage 

sammen med Zhang Fei. Hendes ligefremme og fandenivoldske væsen passer ikke den yngste bror, og det 

kommer til et (eller flere skænderier).  

Yang mål: At vise hvorfor de hader hinanden 

Yin Stemning: Undertrykte følelser og ensomhed. 

Tiden går 

Instruktion: Spørg ind til hvor meget værre Lady Sun og Zhang Feis konflikt bliver over det næste år? Spørg 

ind til hvordan arbejdet tårner sig op for Liu Bei og Guan Yu? 

2.6 Scene: Den ulykkelige prinsesse (år 212) 

Tilstede: Guan Yu, Zhuge Liang eller Lady Sun 

Efter nogen tid på slottet er det tydeligt at Lady Sun ikke befinder sig godt. Derfor sætter Zhuge Liang sig for 

at tale med Guan Yu om, hvordan de kan løse prisessens problemer. Da Liu Bei har andre ting at tænke på, 

er det nødvendigt, at Guan Yu tager ansvar for deres gæst fra Wu-klanen. Ellers kan det ende med en krig 

med Wu-klanen. (Hvis du finder det bedre, kan det være Lady Sun, der kommer til Guan Yu med sine 

problemer.) 

Yang mål: Enten at finde en løsning eller at skabe en større splittelse mellem parterne 

Yin Stemning: Ansvarets tunge byrde og en anspændt situation. 
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2.7 Scene: Lady Sun rejser hjem (år 214) 

Tilstede: Guan Yu, Zhang Fei 

Ægteskabet mellem Liu Bei og Lady Sun går ned af bakke. Måske på grund af brødrene? Og en dag mens Liu 

Bei er ude på et felttog for at kapre mere land til Brødrenes rige, beslutter hun sig for at rejse tilbage til sin 

bror i Wu klanen. Da hun godt ved, at ægteskabet er det, der holder Brødrene og Wu klanen sammen, 

forsøger hun at skabe en ny magtbalance ved at kidnappe Liu Beis søn fra et tidligere ægteskab. De to yngre 

brødre finder ud af dette. Hvad skal de gøre for at stoppe dette? 

Yang mål: At tage ansvar for hvad der er sket og beslutte at gøre noget ved det. 

Yin Stemning: Dette er begyndelsen til enden. Hvem skal fortælle Liu Bei dette? 

Tiden går 

Instruktion: Spørg ind til hvordan stemningen er mellem brødrene, nu hvor alliancen med Wu klanen er 

næsten ødelagt? Spørg ind til hvor meget de ser hinanden over de næste par år, og om de savner deres 

tidligere tæthed?  

2.8 Slutfortællescene: Et kejserrige bliver til (år 219) 

Den sydvestlige provins er plaget af oprørere, og brødrene beslutter sig for at hjælpe/indtage provinserne. 

Nu har de et kejserrige og en kejser, Liu Bei. Scenen slutter med, at Liu Bei udråber sig til kejser. 

Når spillerne er færdige med at fortælle slutter akten. 
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Akt 3: gamle, uden venner og døden (år 219-223) 

Temaet for denne akt er adskillelse, døden og at savne det venskab, der var engang. 

3.1 Scene: Løfter om en ny tid (år 219) 

Tilstede: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 

Cao Cao har taget magten over det kejserlige hof og dermed den reelle magt i Kina. Som et svar på denne 

begivenhed udråber Liu Bei brødrenes besiddelser til Shu-Han Kejserriget. Han udnævnes straks til Kejser 

over det nye Kejserrige. Tilsvarende udråber Wu-klanen sit område som Wu kejserriget, mens Cao Cao 

udråber sig til kejser over Wei kejseriget. (Kejserrigernes navne er ikke vigtige) Kina er nu delt i 3 

kejserriger. Nu har brødrene endelig fået muligheden for at gøre alt, hvad de engang har lovet hinanden, 

men venskabet er ved at køre af sporet. De kan ikke længere blive enige om en fælles retning for Kina. Det 

ender i et stort skænderi om retningen på det nye kejserrige og deres roller i fremtiden. 

Yang mål: At lade alle tidligere konflikter komme tilbage i lys luge.  

Yin Stemning: Jalousi, mistede drømme. Vi er groet fra hinanden. 

3.2 Scene: Liu Bei udnævner Tigergeneraler (år 219) 

Tilstede: Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang 

Som hans første dekret udnævner Liu Bei strategen Zhuge Liang som sin førsteminister og dermed som 

hans vigtigste vejleder. Nu er tiden kommet til at give nye titler til hans to brødre. De skal være Tiger-

generaler (den højeste militære titel), men de skal også sættes til at beskytte landet i øst og landet i sydøst 

mod Wu-klanen. Disse områder er længst væk fra kejseren selv. Scenen foregår ved overrækkelsen af disse 

titler til de to nyudnævnte tigergeneraler. 

Yang mål: At vise den begyndende splittelse af brødrene. 

Yin Stemning: Vi skilles for altid. Måske med lidt indestængt vrede? 

3.3 Scene: Wu vil have sit land tilbage (år 219) 

Tilstede: Lady Sun eller Cao Cao, Guan Yu 

Den nye kejser har gjort Guan Yu til regent over det område som brødrene "lånte" af Wu kejserriget. Da der 

ikke har været et giftemål mellem de to riger længe, mener Wu kejseren, at det er på tide at få det lånte 

land tilbage. Derfor sender Wu kejseren hans søster Lady Sun for at få tilbagegivet det lånte land. Det 

forholder sig dog sådan, at de 3 kejserriger på nuværende tidspunkt er næsten lige store hvad angår militær 

magt og landområder. Regenten Guan Yu modtager Lady Sun. (Hvis det passer bedre til jeres historie er det 

muligt at Guan Yu møder Cao Cao under et fredsflag, hvor han for gammelt venskabs skyld advarer Guan Yu 

mod at afvise Wu Kejserens udsending.) 

Yang mål: At Guan Yu gør det, hans brødre vil have, selvom det vil koste ham livet. 

Yin Stemning: Melankoli over hvordan verden var nemmere i gamle dage. 
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3.4 Fortællescene: Guan Yu’s Død (år 219) 

Wu kejserriget og Cao Cao angriber borgen hvor Guan Yu holder til. De oversvømmer borgen med vand 

eller soldater. Slutter med at Guan Yu dør. 

Når spillerne er færdige med at fortælle, er det tid til Tiden går igen. Her er fokus, hvad de to efterladte 

brødre tænker? (Gør det kort eller lad det helt være, nu kører vi hurtigt mod slutningen) 

3.5 Scene: Diskussion af invasion af Wu (år 219) 

Tilstede: Liu Bei, Zhuge Liang 

Da beskeden om tabet af Guan Yu når til det kejserlige hof, slår det benene væk under Liu Bei. Liu Bei bliver 

ramt af en hævntørst, som skal gå ud over forræderne, Wu kejseriget. Zhuge Liang kan godt se, at 

kejserigets militære formåen ikke er klar til en invasion af Wu kejseriget lige nu. Det ville være klogere at 

vente måske et halvt til et helt år, så man kan nå at optræne nye og bedre tropper.  Vil kejseren lytte til 

fornuft, eller bliver det en hurtig invasion? 

Yang mål: At finde ud af om det bliver en hurtig eller mere velovervejet invasion. 

Yin Stemning: Tabet af en ven. Stukket i ryggen af sine allierede. 

3.6 Fortællescene: Zhang bliver myrdet (år 220) 

Zhang Fei bliver myrdet af sine egne mænd. Scenen slutter når Zhang Fei bliver myrdet (Yin) eller når hans 

hoved udstilles på en stage (Yang) 

Her springer vi over Tiden går. Der er snart ikke flere tilbage til at kommentere.  

3.7 Scene opfølgning: Vi må trække os tilbage fra invasionen af Wu (år 220 eller 221) 

Tilstede: Liu Bei, Zhuge Liang 

Invasionen af Wu kejseriget begynder. Liu Bei leder selv invasionshæren, men de dygtige Wu strateger er 

for smarte for Liu Bei. Mens Shu hæren angriber, lykkedes det Wu hæren at indtage Liu Beis lejr. Liu Bei må 

trække sig lidt tilbage. Han gør klar til endnu en offensiv, men det er tydeligt for Zhuge Liang, at krigen er 

tabt. Det er nu strategens opgave at fortælle kejseren, at kampagnen mod Wu kejseriget er tabt. Vil han 

denne gang lytte til fornuft? 

Yang mål: At finde ud af om Liu Bei opgiver hævnen, eller om den opsluger ham. 

Yin Stemning: Alt er tabt. Alene uden venner. 
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Afslutning 

3.8 Scene: Liu Bei dør  

Tilstede: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 

Det lykkedes Kejseren at slippe væk fra Wu kejserrigets hær. Han sidder på magten i Shu Kejseriget i to år 

efter brødrenes død. I denne periode deltager det nye kejserrige i en stor mængde slag mod begge de 2 

andre kejserriger. Dog forlader Liu Bei aldrig igen sin nye hovedstad. I en alder af 62 dør kejseren i sin seng. 

Da kejseren går i døden møder han igen sine brødre i det hensiddes. De er tilbage ved begyndelsen i haven. 

Nu er tiden til at gøre status for deres venskab. Tilgiver de hinanden, eller møder de alle intetheden alene. 

Dette er den sidste scene før fortælle outtroen, så giv den bare gas. 

Yang eller yin mål: behøver ikke spilles i nogen af dem. Der er kun det mål at sige de sidste ord og slutte 

brødrenes historie før kejserrigets slutning i næste scene. 

3.9 Fortællescene: Shu-kejserigets endeligt 

Scene 3.7 bestemmer alene retningen i denne scene, men det er birollen, der fortæller Scenen. 

Når birollen har sagt ordene: 

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, sværger hermed broderskab og lover altid at 
være der for hinanden. Vi vil redde hinanden i tider med nød. Vi vil hjælpe hinanden i 
tider med fare. Vi beder himlen om, at vi må dø sammen. ” 
Starter du nummeret ”Lovers” af Shigeru Umebayashi på slutningsplaylisten (spotify Eden i haven: 

Afslutning) og lader det kører i ca. 40 sekunder. Så er scenariet slut. Derefter uddeler du bedømmelses 

arkene. Når de er udfyldt foreslår jeg, at I holder en debriefing, hvor I kan snakke om scenariet, og spillerne 

har mulighed for at stille spørgsmål. 
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Fortællescener (spilleder/læse version) 
Herunder vil du finde en liste over alle fortællescenerne i scenariet. De findes også igen i et andet format 

som handouts til spillerne. Da du ikke skal læse dem op, er det ikke så vigtigt, at du kan dem udenad. Dog 

kan det være rart, når de skal uddeles at man har gjort sig tanker om, hvorledes de skal uddeles. 

0.2 Fortællescene: Den første tid sammen  

Spiller 1: (Yin) 

Du starter scenen 

 

Beskriv de tre brødre der træner deres første soldater. Beskriv hvordan de finder styrke i at arbejde sammen. Beskriv hvordan de er 

nervøse, da de første gang drager ud for at møde oprørene.  

 

Slut med ordene: Et par dage senere på slagmarken 

 

Spiller 2: (Yang) 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Et par dage senere på slagmarken 

Beskriv de to oprørsgeneraler der udfordre brødrenes hær. Beskriv hvordan Guan Yu 

og Zhang Fei rider ud for at møde dem i åben kamp, og hvordan de to brødre er 

overlegne. Beskriv hvordan de to brødre sejrer over fjenden. 

Slut med ordene: En månedstid senere i et slag foran den gyldne port 

 

Spiller 3: (Yin) 

Du er næstsidste fortæller 

Du overtager ved ordene: En månedstid senere i et slag foran den gyldne port 

 

Beskriv den mægtige gyldne port. Beskriv porten der åbner og den sorte dæmoniske kæmpekriger på den røde hest. Beskriv 

hvordan krigeren slagter soldater uden hæmninger. Beskriv soldaternes der flygter fra den ustoppelige dæmon.  

 

Slut med ordene: Den mægtige kriger peger på Liu Bei og råber en udfordring 
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Spiller 4: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Den mægtige kriger peger på Liu Bei og råber en udfordring 

Beskriv hvordan han angriber Liu Bei, og hvordan Guan Yu parere hans slag. Beskriv 

hvordan han angriber Guan Yu, og hvordan Zhang Fei parere hans slag. Beskriv 

brødrene jage krigeren på flugt. 

Slut historien af med at brødrene vinder slaget 
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1.4 Guan Yu bliver reddet af Cao Cao (Yin)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

 

Beskriv slagmarken og de tre brødre med hver deres regimenter. Beskriv hvordan brødrene er ved at tabe slaget. Beskriv hvordan 

Zhang Fei og Liu Bei flygter fra slagmarken. Beskriv hvordan Guan Yu med sine mænd nu er ene tilbage mod fjenden. 

 

Slut med ordene: Guan Yu læner sig op af et brækket banner og råber efter sine brødre. 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Guan Yu læner sig op af et brækket banner og råber efter sine brødre. 

 

Beskriv hvordan fjenderne samler sig om Guan Yu og hans mænd. Beskriv hvorledes de er nødt til at flygte med fjenden i hælene. 

Beskriv hvordan Guan Yus soldater dør en efter en. 

 

Slut med ordene: I det fjerne kan man høre heste, der kommer nærmere og nærmere 

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: I det fjerne kan man høre heste, der kommer nærmere og nærmere 

 

Beskriv hvordan Cao Caos ryttere kommer ud af tågen. Beskriv hvordan rytterne slår fjenden tilbage. Beskriv rytternes karismatiske 

leder, Cao Cao. Beskriv hvordan han rækker en hånd ud mod Guan Yu. 

 

Slut historien af med at Guan Yu tager hånden  
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1.4 Guan Yu bliver reddet af Cao Cao (Yang) 

Spiller 1: 

Du starter scenen 

Beskriv slagmarken og de tre brødre med hver deres regimenter. Beskriv hvordan 

bannerne vejrer i vinden, før det hele går løs. Beskriv hvordan brødrene og deres 

mænd nedslagter fjenden. 

Slut med ordene: De 3 brødre ænser ikke, at de langsomt bliver spredt for alle vinde. 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: De 3 brødre ænser ikke, at de langsomt bliver spredt for alle vinde. 

Beskriv hvordan fjenderne samler sig om Guan Yu og hans soldater. Beskriv hvordan 

han er som en maskine der myrder løs, mens hans mænd dør omkring ham som 

Fluer. Beskriv hvordan Guan Yu til sidst opdager, at han er helt alene mod fjenden. 

Slut med ordene: Krigsguden Guan Yu kigger på fjenden og smiler. Dette er en værdig død! 

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Krigsguden Guan Yu kigger på fjenden og smiler. Dette er en værdig død! 

Beskriv hvordan Cao Caos ryttere kommer ud af krigstågen. Beskriv at rytterne med 

Guan Yu hjælp slår fjenden på flugt. Beskriv rytternes karismatiske leder Cao Cao, 

der kigger spørgende på Guan Yu. 

Slut historien af med at Guan Yu nikker ja 
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1.8 Flugt fra Cao Caos hær (Yin)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

 

Beskriv byen som de tre brødre har bosat sig i. Beskriv beboerne der hastigt pakker alle deres ejendele for at flygte. Beskriv den lilla 

hær der hastigt nærmer sig. Beskriv menneskemængden der strømmer ud af byen. 

 

Slut med ordene: Den lilla hær trænger ind i byen og dræber alt på sin vej 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Den lilla hær trænger ind i byen og dræber alt på sin vej 

 

Beskriv Zhang Fei der som en klippe beskytter de flygtende. Beskriv hvordan han ser en kvinde, der bærer på Liu Beis søn. Beskriv at 

før han kan nå hen til hende, bliver hun stukket af et spyd, og hvordan hun taber Liu Beis søn. 

 

Slut med ordene: Zhang Fei kæmper sig febrilsk gennem kaosset hen til Liu Beis Søn 

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Zhang Fei kæmper sig febrilsk gennem Kaosset hen til Liu Beis Søn 

 

Beskriv hvordan Zhang Fei kæmper sig ud af byen. Beskriv hvordan han er tæt ved at segne. Beskriv hvordan Guan Yu kommer ham 

til hjælp i kaosset. Beskriv hvordan Guan Yu holder Cao Caos hær tilbage ved at give sine sidste kræfter.  

 

Slut historien af med at beskrive at Cao Cao stopper sine tropper i at forfølge Guan Yu  
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1.8 Flugt fra Cao Caos hær (Yang) 

Spiller 1: 

Du starter scenen 

Beskriv bønder, syge og gamle der flygter sydpå gennem landskabet. Beskriv de få af 

brødrenes soldater der hjælper dem i deres flugt. Beskriv bag ved dem, hvor 

brødrene har taget opstilling på en enorm jordvold. 

Slut med ordene: De første får øje på Cao Caos enorme hær i det fjerne 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: De første får øje på Cao Caos enorme hær i det fjerne 

Beskriv hvordan brødrene og nogle få hundrede soldater har opstilling foran den 

enorme hær. Beskriv hvordan kavaleriet angriber op ad volden. Beskriv hvordan 

rytterne bliver mødt af spyd, der gennemborer dem. 

Slut med ordene: Brødrene tørrer blodet væk fra ansigtet  

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Brødrene tørrer blodet væk fra ansigtet 

Beskriv hvordan Cao Caos hær angriber volden. Beskriv hvordan brødrenes hær 

langsomt bliver løbet over ende. Beskriv hvordan Liu Bei og Zhang Fei flygter, mens 

Guan Yu alene holder fjenden tilbage. Beskriv hvordan Guan Yus øjne mødes med 

Cao Caos. 

Slut historien af med at Guan Yu flygter fra Cao Caos tropper, der ikke forfølger ham  
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2.4 Slaget ved røde klippe (Yin)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

 

Beskriv den beskidte flod. Beskriv de to hære, der ligger på hver sin side, den lille Wu hær og Cao Caos massive hær. Beskriv Wu 

klanens ledelse og hvordan de forhandler med Zhuge Liang. 

 

Slut med ordene: Zhuge Liang smiler, mens han fremlægger sin nådesløse plan 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Zhuge Liang smiler, mens han fremlægger sin nådesløse plan 

 

Beskriv den mørke nat og de små både der krydser flodens vand. Beskriv soldaterne i Cao Caos hær. Beskriv ilden der starter i 

kanten af Cao Caos lejr, og hvordan den hastigt spreder sig. Beskriv soldaternes panik og frygtelige endeligt. 

 

Slut med ordene: Lidt syd for den lilla hærs lejr sidder de tre brødre til hest med deres lille hær 

 

Spiller 3:  

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Lidt syd for den lilla hærs lejr sidder de tre brødre til hest med deres lille hær 

 

Beskriv brødrenes hær der sætter i galop med resterne af Cao Caos hær. Beskriv det forfærdelige syn og de lugte, der møder dem 

som en mur. Beskriv brødrenes og deres soldaters væmmelse over det, de er nødt til at gøre. Beskriv nedslagtningen af de 

resterende af Cao Caos soldater. 

 

Slut historien af med at Cao Cao undslipper i det fjerne  
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2.4 Slaget ved røde klippe (Yang)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

Beskriv den beskidte flod og de tusinder af lilla både der sejler ned af floden. Beskriv 

Wu klanens fæstning længere nede af floden. Beskriv hvordan Wu klanens soldater 

stirrer på fjendens hær, som går i land på den anden bred. 

Slut med ordene: I nat vil de sætte Zhuge Liangs plan i værk 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: I nat vil de sætte Zhuge Liangs plan i værk 

Beskriv brødrene der sidder sadlet op syd for Cao Caos flåde. Beskriv hvordan de ser 

bådene begynde at brænde. Beskriv hvordan en del af Cao Caos soldater får reddet 

sig i land. 

Slut med ordene: Ud af røgen kommer brødrene galopperende 

 

Spiller 3:  

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Ud af røgen kommer brødrene galopperende 

Beskriv hvordan brødrenes hær angriber. Beskriv den umenneskelige nedslagtning 

af Cao Caos soldater. Beskriv hvordan soldaterne bliver til maskiner, der myrder 

uden samvittighed. 

Slut historien af med en lille gruppe af ryttere slipper uset væk i det fjerne  
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2.8 Et kejserrige bliver til (Yin)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

 

Beskriv hvordan Liu Bei modtager et brev om hjælp fra en Hertug. Beskriv hvordan Liu Bei tager den svære beslutning at lade sine 

brødre blive hjemme, mens han selv tager afsted. Beskriv brødrenes afsked med hinanden.  

 

Slut med ordene: I junglen slår Liu Bei lejr for natten 

 

Spiller 2:  

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: I junglen slår Liu Bei lejr for natten 

 

Beskriv den varme fugtige nat. Beskriv hvordan lejren bliver angrebet om natten. Beskriv guerillakrigen i junglen over de næste par 

måneder. Beskriv soldaternes udmattelse, og hvordan de til sidst vinder.  

 

Slut med ordene: Liu Bei ankommer til hertugens by som en Krigshelt 

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Liu Bei ankommer til hertugens by som en Krigshelt 

 

Beskriv de underernærede folk på gaderne. Beskriv hvordan Liu Bei tager folkets lidelser til sig. Beskriv hvordan han om natten 

tager en beslutning. Beskriv hvordan Liu Bei med magt tager kontrollen.  

 

Slut historien af med at Liu Bei udråber sig selv til kejser  
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2.8 Et kejserrige bliver til (Yang) 

Spiller 1: 

Du starter scenen 

Beskriv oprøret mod hertugen i en nærliggende provins. Beskriv hvordan oprøret er 

hemmeligt støttet af Liu Bei og Zhuge Liang. Beskriv hvordan Brødrene gør deres 

hær klar til at nedkæmpe oprøret. 

Slut med ordene: De tre brødres hær rider ind over grænsen til naboområdet for at sikre freden 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: De tre brødres hær rider ind over grænsen til naboområdet for at sikre freden 

Beskriv kampen mod oprørene. Beskriv de to gamle krigere Guan Yu og Zhang Fei 

som dræbermaskiner. Beskriv hvordan krigen mod oprørene tager brødrene tæt 

forbi hertugens slot. 

Slut med ordene: Liu Bei kigger på slottet og nikker til sine brødre 

 

Spiller 3:  

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Liu Bei kigger på slottet og nikker til sine brødre 

Beskriv hvordan brødrenes hær angriber slottet. Beskriv soldaterne på slottets 

overraskelse. Beskriv den korte kamp om slottet. Beskriv hvordan Hertugen bliver 

halshugget foran Slottet. 

Slut historien af med kroningen af Liu Bei som kejser  
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3.4 Guan Yus død (Yin)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

 

Beskriv borgen og frygten blandt soldaterne. Beskriv hvordan morgentågen letter og afslører to store hære uden for borgen, Cao 

Caos og Wu klanen. Beskriv hvordan det stille begynder at regne. Beskriv hvordan Wu klanen fjerner dæmningen fra søen. 

 

Slut med ordene: En enorm flodbølge rammer borgen 

 

Spiller 2:  

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: En enorm flodbølge rammer borgen 

 

Beskriv hvordan borgen bliver oversvømmet. Beskriv hvordan Soldater og civile drukner. Beskriv hvordan Guan Yu og hans søn med 

nogle få soldater forsøger at bryde ud af borgen.  

 

Slut med ordene: Op af en klippe står Guan Yu og hans søn omringet af fjender  

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Op af en klippe står Guan Yu og hans søn omringet af fjender  

 

Beskriv de to stakles mennesker der står i den silende regn. Beskriv at de er trætte og at frygten skyller over dem. Beskriv 

tavsheden. Beskriv hvordan fjendens spyd gennemborer dem. Beskriv hvordan Guan Yu i sine sidste øjeblikke ser sin søn dø! 

 

Slut historien af med at Guan Yu ånder ud 
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3.4 Guan Yus død (Yang) 

Spiller 1: 

Du starter scenen 

Beskriv borgen med Guan Yus soldater på murene. Beskriv de to hære der er samlet 

uden for borgen, Wu klanen og Cao Caos. Beskriv Guan Yu der står på bogmuren og 

skuer ud over de mange fjender. 

Slut med ordene: Som en flod strømmer fjenden mod borgens mure 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Som en flod strømmer fjenden mod borgens mure 

Beskriv Wu-klanen og Cao Caos soldater der angriber borgen. Beskriv den dygtige 

kriger Guan Yu. Beskriv hvordan Guan Yus forsvar langsomt svinder ind. 

Slut med ordene: Til sidst står Guan Yu alene omgivet af fjender 

 

Spiller 3:  

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Til sidst står Guan Yu alene omgivet af fjender 

Beskriv ringen af røde og lilla soldater der står afventende omkring Guan Yu. Beskriv 

den kølige kriger der nedstirrer soldaterne en efter en. Beskriv Guan Yus smil da 

fjenderne endelig angriber og opsluger ham som en flod. 

Slut historien af med at Guan Yu dør  
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3.6 Zhang Fei bliver myrdet (Yin)  

Spiller 1: 

Du starter scenen 

 

Beskriv slottet hvor Zhang Fei har lejr. Beskriv hvordan Zhang Feis mentale tilstand forværres efter nyheden om Guan Yus død. 

Beskriv hvordan han låser sig inde i tårnet og begynder at drikke.  

 

Slut med ordene: Forholdene på slottet bliver langsomt værre og værre 

 

Spiller 2:  

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Forholdene på slottet bliver langsomt værre og værre 

 

Beskriv hvordan Zhang Fei lader sine frustrationer gå ud over soldaterne. Beskriv hvordan tiden går og alting bliver værre. Beskriv 

den dag en befalingsmand forsøger at sige fra. Beskriv befalingsmandens straf.  

 

Slut med ordene: Den følgende nat sniger befalingsmanden sig ud på gårdspladsen  

 

Spiller 3: 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Den følgende nat sniger befalingsmanden sig ud på gårdspladsen 

 

Beskriv hvordan befalingsmanden sniger sig gennem slottet. Beskriv hans tvivl. Beskriv hvordan han kommer ind i Zhang Feis 

soveværelse. Beskriv hvordan han finder kniven frem. 

 

Slut historien af med Zhang Fei dør  
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3.6 Zhang Fei bliver myrdet (Yang) 

Spiller 1: 

Du starter scenen 

Beskriv Zhang Feis militærlejr. Beskriv hans vrede over tabet af Guan Yu. Beskriv 

hvordan den vrede kommer til udtryk mod hans soldater. 

Slut med ordene: Utilfredsheden i lejren stiger 

 

Spiller 2: 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Utilfredsheden i lejren stiger 

Beskriv det hemmelige møde mellem nogle af befalingsmændene. Beskriv hvordan 

breve bliver sendt mellem befalingsmændene og Wu kejseren. Beskriv hvordan 

lejren gør sig klar til at angribe Wu.  

Slut med ordene: Nu er det tid til at sætte den hemmelige plan i værk 

 

Spiller 3:  

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Nu er det tid til at sætte den hemmelige plan i værk 

Beskriv strategimødet mellem Zhang Fei og befalingsmændene. Beskriv hvordan de 

myrder Zhang Fei. Beskriv hvordan soldater marcherer mod Wu. Beskriv hvordan de 

bliver mødt som helte i Wu kejseriget. 

Slut historien af med at Zhang Feis hoved bliver udstillet på en pæl 
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3.9 Shu kejserrigets endeligt (Yin)  

Birollespiller: 

Dette er kun din scene. Du har ansvaret for at give kejserriget og historien sin slutning 

 

Beskriv kejserrigets nye kejser der stoler blindt på alt og alle. Beskriv hvordan landet bliver opslugt indefra af korruption. Beskriv 

hvordan landet sulter. Beskriv hvordan landets soldater langsomt taber det ene slag efter det andet. Beskriv hvordan kejseren 

mister sit liv. Zoom tilbage til haven hvor brødrene mødtes, og beskriv hvordan ferskentræet taber sit sidste blad. 

 

Slut af med at viske ordene:  

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, sværger hermed broderskab og lover altid at 
være der for hinanden. Vi vil redde hinanden i tider med nød. Vi vil hjælpe hinanden i 
tider med fare. Vi beder himlen om at vi må dø sammen. ” 
 

3.9 Shu kejserrigets endeligt (Yang)  

Birollespiller: 

Dette er kun din scene. Du har ansvaret for at give kejserriget og historien sin afslutning 

Beskriv Brødrenes kejserrige. Beskriv hvordan kejserriget opruster til krig. Beskriv 

hvordan deres soldater angriber Cao Caos kejserrige. Beskriv hvordan de bliver slået 

tilbage gang på gang, men alligevel rejser sig igen. Beskriv hvordan landet til sidst 

bukker under for krigen. Zoom tilbage til haven hvor brødrene mødtes og beskriv 

hvordan ferskentræet taber sit sidste blad. 

Slut af med at hæve stemmen og udtale ordene:  

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, sværger hermed broderskab og lover altid at 
være der for hinanden. Vi vil redde hinanden i tider med nød. Vi vil hjælpe hinanden i 
tider med fare. Vi beder himlen om at vi må dø sammen. ” 

 



Liu Bei 
 
 

 

“Officials wear fineries 
Carry sharp swords 

Fill up on drinks and food 
Acquire excessive wealth 

This is called robbery” –Laotze 
 
 
 

  

Liu Bei har altid vidst, at han var 
bestemt til noget stort. Han plejede at 
sidde i et højt træ og lede de andre 
drenges leg. Andre mennesker gør hvad 
han beder dem om, og han kan få dem til 
at gøre næsten alt. Han har en ambition 
om at skabe et bedre Kina med sine 
brødre. Han gør, hvad der er nødvendigt 
for at skabe fred i borgerkrigens kaos. 
Han har en plan for fremtiden. 

Liu Bei føler med andre mennesker. Han 
deler deres sorger og glæder. Derfor 
knuser det hans hjerte at se bønderne i 
marken, der er ved at sulte ihjel på grund 
af krigen. Han har en drøm om at skabe 
et Kina, hvor der er plads til, at alle kan 
leve i fred og fordragelighed. Han ved 
godt det ikke bliver nemt, men han er 
nødt til at forsøge. For hvem skal ellers 
redde Kina? 

 

 
Ambitiøs, karismatisk            Føler folkets smerte 
 

         

     Har en plan!             Ønsker et bedre Kina 



De andre karakterer 
Guan Yu – Han er dit moralske kompas. Han er den du altid kan stole på. Han virker 
altid sorgløs og stoisk. Han er god ved alt og alle. Han er det menneske du føler dig 
nærmest til i hele verden. Med ham kan du virkelig dele din vision.  
 
Zhang Fei – Din lidt for impulsive bror. En stor stærk mand, men også lidt af et barn. Du 
kan ofte blive træt af, at rydde op efter, hans fejltrin. Kunne han ikke bare være mere 
som Guan Yu? Hvis han viste lidt ansvarlighed, ville du sikkert stole mere på ham. 
 
Cao Cao [Tsao Tsao] – Din rival til magten i Kina. Han er en dygtig strateg og en værdig 
modstander. Han er Kinas førsteminister. Han er hensynsløs. Alt som står i vejen for 
hans ambitioner må dø. Du ved, at kun en af jer kan overleve, denne krig.  
 
Zhuge Liang - Strategen de kalder ”Den Sovende Drage”. Han er dygtig og vis. Du ved at 
du bliver nødt til at sætte din lid til hans evner, hvis I skal klare jer gennem dette. Han 
har det kølige overblik. Han er det mest intelligente menneske du nogensinde har mødt. 
Han deler dine visioner for et forenet Kina. Du er nødt til at lægge din lid til ham.  
 

Læs først dette når du starter på akt 2 
Lady Sun –Hun er 20 år yngre end dig. Hun er fuld at ungdommens drømme og idealer. 
Hun minder dig lidt om Guan Yu, da han var yngre. Du er ikke sikker på, at du elsker 
hende. Men et ægteskab med hende bringer dig en alliance med Wu klanen.



Guan Yu 
 
 

 

“The military is a tool of misfortune 
Not the tool of honorable gentlemen 

When using it out of necessity 
Calm detachment should be above all” – Laotze 

 
 
 

  

Guan Yu forsøger altid at udstråle 
overskud og stoiskhed. Han står ved sit 
ord til sine brødre om at de vil ende 
krigen i Kina og skabe et nyt og bedre 
rige. Han elsker sine brødre for i dem har 
han fundet den familie han altid har 
manglet. Han søger ofte Zhang Feis 
selskab, for det er sammen med ham kan 
han være sig selv. Han nyder deres 
stunder med stilheden før slagene. Han 
ønsker at være et godt og retfærdigt 
menneske.  

Guan Yu er en følsom sjæl. Hans største 
ønske er at gøre godt i verden. Han krav 
til sig selv er enorme, for kun det perfekte 
er godt nok. Han elsker broderskabet, og 
ville hemmeligt ønske at de for altid 
kunne blive som de var. Af sine brødre er 
han tættest med Zhang Fei. Det er altid 
ham, der med sin simple natur kan få 
Guan Yu til at smile. Han er træt af at 
kæmpe, og han frygter den dag, de vil 
miste hinanden for evigt.

         

 

 Ærefuld, Retfærdig              Følsom, Stresset 
  

     Står ved sit ord                                Venskabet er vigtigst



De andre karakterer 
Liu Bei – Han har en vision, der skal føre jer ud af borgerkrigen. Han er en god ven, men 
det er som om politikeren i ham aldrig holder fri. Han lægger meget ansvar på dine 
skuldre. Hvis ikke det var fordi du havde svoret en ed, ville du for længst have sagt stop. 
Han kræver alt af dig. Han er ofte for hård ved Zhang Fei.  
  
 
Zhang Fei – Handler ofte før han taler, men han har et stort hjerte. Han er en dygtig 
soldat at have ved sin side. Men du føler dig ansvarlig for hans ve og vel. Han siger 
tingene ligeud uden at tænke på konsekvenserne af hans handlinger. Det er ham du tør 
fortælle, at presset nogle gange bliver for meget. Du ved ikke, hvad du ville gøre uden 
ham. 
 
 
Cao Cao [Tsao Tsao] – Landes førsteminister. Han er en dygtig leder. Han har din respekt. 
Han tilbyder dig et venskab uden at kræve andet af dig end din fysiske styrke. Han tager 
sig godt af sine venner, men er ikke din bror! 
 
 
Zhuge Liang -  Den dygtige strateg og den nye stemme i Liu Beis øre. Han er svær at læse. 
Mon han også vil lægge en større byrde på dine skuldre? Dine følelser for ham er 
modstridende. På den ene side tager han en stor del af slæbet med at redde Kina, men på 
den anden side er han en slags kile, der kommer mellem Liu Bei og jer andre.  

 

Læs først dette ved starten af akt 2 

Lady Sun – En kvinde der kommer mellem jer. Zhang Fei kigger hele tiden efter hende, 
når han tror ingen ser det. Men hun er gift med Liu Bei! Hvis bare hun kunne rejse hjem, 
så ville alt blive bedre. Selvfølgelig forsøger du at være høflig overfor hende, men du har 
snart fået nok. 
  



Zhang Fei 
 
 

 

“ Holding a cup and overfilling it 
Cannot be as good as stopping short 
Pounding a blade and sharpening it 

Cannot be kept for long” – Laotze 
 
 

  

Zhang Fei er en stor og stærk mand. Han 
er ligefrem og ærlig. Han handler ofte 
hovedløst. Zhang Fei har forelsket sig i 
Liu Beis vision for et Kina med plads til 
alle, og han vil gøre alt der står i hans 
magt for at opfylde den. Han forsøger 
altid at gøre, hvad han tror Liu Bei ville 
gøre. Derfor kræver han ofte alt for 
meget af andre mennesker. Han er som 
en hvalp der søger sin herres accept.  
 

Hvis man spurgte Zhang Fei om hans 
største ønske, ville han svare, at han 
gerne ville være som Liu Bei. Han ville 
være klog, ærlig og eftertænksom. Han er 
meget usikker på sig selv. Dette gør ham 
ofte arrig. Men Liu Bei sætter aldrig pris 
på, hvad han gør, men så prøver han blot 
hårdere. Dog er hans impulsivitet altid 
imod ham. For at løse dette drikker han 
mere og mere.

 

         

Impulsiv, ligefrem      Usikker, følelsesstyret 
 

  Kræver meget af andre     Ønsker at være perfekt



De andre karakterer 
Liu Bei – Liu Bei er en dygtigt leder og det er ham med ambitionerne for Kina. Du vil 
gøre næsten alt for at vise ham, hvor dygtig du er. Du prøver altid at gøre ham glad, men 
ofte er dit lidt impulsive væsen med til at ødelægge det for dig. Ofte bliver han sur på dig 
og skælder dig ud. Forstår han ikke at du kun ønsker at glæde ham!  
 
Guan Yu – Han er en stolt og stærk kriger, der altid handle rigtigt. Han passer på dig. 
Nogle gange behandler han dig som et barn. Han er den Liu Bei ofte tyr til når noget skal 
gøres. Han er på mange måder din nærmeste ven. Han har i hemmelighed fortalt dig, at 
han ville ønske, at Liu Bei ikke altid gav ham så meget ansvar. Det kan du ikke forstå. 
Han har alt, hvad du ønsker, men vil opgive det! 
 
Cao Cao [Tsao Tsao] – En rival til Liu Bei. Han er dygtigt, der er ingen tvivl om dette. 
Men han er på ingen måde ligeså dygtig som Liu Bei. Du er sikker på, at ham skal I nok 
overvinde. 
 
Zhuge Liang -  En mystisk strateg. Han er den stemme Liu Bei altid lytter til. Du ved 
aldrig, hvor du har ham. Der er ingen tvivl om, at han er klogere end dig. Det bekymrer 
dig, hvad hans virkelige motiver er! På mange måder er du jaloux på ham. Han er alt, 
det du ikke selv er. Du frygter i dit stille sind, at han en dag vil gøre en ende på dine 
brødres venskab. 

Læs først dette ved starten af akt 2 

Lady Sun – Liu Beis anden kone. Hun er ung, smuk og har sine egne meninger. Hun er 
resultatet af en alliance med Wu-klanen. Det er svært at lade være med at stirre efter 
hende. I har et dårligt forhold. Hun går dig på nerverne, og du siger hårde ting til hende. 
Det virker som om, hun intet har tilovers for dig. 
  



Cao Cao (Udtales Tsao Tsao) 
 
 
 
 

  

Cao Cao er en dygtig hærfører. Hans 
ambition er at blive kejser over hele 
Kina. Han benytter sig af alle kneb for at 
opnå sit mål. Cao Cao er en dygtig 
taktikker. Hver gang han overvinder en 
fjende tilføjer hans dennes soldater til 
sine egne. Dette har gjort ham til Kinas 
førsteminister, og han har magten over 
det kejserlige hof. 
 

Cao Cao sætter venskab meget højt. Det 
er vigtigt altid at kæmpe sammen med 
mennesker, man kan stole på. Derfor har 
han samlet en lang række loyale og 
dygtige generaler omkring sig. Overfor 
dygtige folk er Cao Cao altid venlig og 
forførende. Han har en ambition om at 
skabe et Kina ledet af de bedste og 
dygtigste.

         

      

Leder, hensynsløs    Forførende, ambitiøs 
 

De andre karakterer 
Liu Bei – Din rival og fjende. Han har en evne til at tryllebinde folk omkring sig. Så længe 
han kan hjælpe dig med dine ambitioner er det godt at holde ham i live. Men der kommer 
en dag, hvor du er nødt til at udslette ham. 
 
Behandl ham som du ville behandle en sovende tiger. En dag vågner den og forsøger at 
bide dig. 
 
Guan Yu – En af Kinas største krigere. Han er god og ærlig. Du ønsker hans venskab, for 
så vil han aldrig forråde dig. Du har stor respekt for denne kriger, der med sikkerhed 
ville give dig magten over Kina. Han er dog loyal overfor Liu Bei. 
 
Behandl han med venskab. En dag vil han blive din ven og tjener. 
 
Zhang Fei – Den tredje bror. Han er stærk og modig, men ofte dumdristig. Du forstår 
ikke, at Liu Bei ikke allerede har skilt sig af med ham. 
 
Behandl ham som om han er ubetydelig. Han er ikke vigtig for dine ambitioner.



Zhuge Liang 
 
 
 
 

  

Zhuge Liang bliver i folkemunde kaldt 
”Den Sovende Drage”. Han er et taktisk 
geni, der ikke har sin lige i hele Kina. 
Han leder efter en Krigsherre, som kan 
skabe et stabilt Kina. Han tror, han har 
fundet dette i Liu Bei. Men for at opnå 
dette er de nødt til at gøre alt rigtigt. Det 
er vigtigt at Liu Bei følger hans plan, for 
ellers kan det betyde alles død. Derfor 
truer de 2 andre brødre ofte Zhuge Liangs 
plan.  

Zhuge Liang er en dygtig mystiker. Han 
forstår, at når man altid smiler, er det 
lettere at gøre folk nervøse, og få dem til 
at miste fatningen. Han benytter alt, 
hvad han ved om mennesker til at 
manipulere dem til at gøre hans vilje. 
Således vil han få opfyldt hans drøm om 
et Kina i fred og fordragelighed. Et Kina 
hvor alle fra bonde til kejser lever i fred 
og fordragelighed.

         

 

      

Kalkulerende,                                    Smilende, Manipulerende, 
Har en drøm     Mystiker 
 
 

De andre karakterer 
Liu Bei – En mand der deler dine idealer, om et Kina med plads til alle. Det er derfor, du 
vil hjælpe ham til sejr. Han er dog desværre alt for tæt på sine to brødre. De deler hans 
vision, men ikke med hjertet. Der er andre hensyn, de finder vigtigere. 
 
Behandl ham med venskab og respekt. Det er ham der skal redde Kina. 
 
Guan Yu – En ærefuld mand og en dygtig kriger. Du er sikker på, at han med tiden vil se 
din vision. Ellers er du nød til at få ham forflyttet langt væk fra Liu Bei. 
 
Behandl ham som en vigtig brik i spillet. En brik der aldrig får set hele billedet. 
 
Zhang Fei – Endnu en god kriger. Han er impulsiv og tænker sig ikke om. Det er vigtigt, 
at han ikke bliver den stemme Liu Bei lytter til. 
 
Behandl han forsigtigt. Han er en bombe, der altid kan springe i luften 
  



Lady Sun 
 
 
 
 

  

Lige siden hun var lille har Lady Sun 
forsøgt at være som sine brødre. Hun har 
trænet i krigens kunst, selvom hendes far 
ikke ville lade hende gå i krig. Nu er 
hendes far død, men hendes bror der 
leder Wu klanen behandler hende stadig, 
som om hun er lavet af glas. Som et oprør 
mod dette er hun begyndt at gå i 
rustning alle steder og har påbudt sine 
hofdamer at gøre det samme. Intet skal 
stoppe hende i at opnå det, hun ønsker! 

Lady Sun har altid haft et ønske om at 
blive behandlet som en ligemand. Når 
hun er alene gentager hun mantraet: ”De 
skal ikke knække mig!” for sig selv. Hun 
leder efter en vej væk fra hendes familie. 
Derfor er ægteskabet med Liu Bei som 
kommet fra himlen. Han noget ældre end 
hende, men han har kærlighed til andre 
mennesker og ønsker dem alt muligt godt. 
Måske kan hun finde det, hun leder efter 
hos Brødrene? 

         

      

Viljestærk, Drevet        Bestemt, Ønsker respekt 
 

De andre karakterer 
Liu Bei – Din mand. Han virker som en rar mand, men han har mange andre ting at se 
til. Du er fascineret af hans visioner og hans karisma, men du elsker ham ikke. Han er 
bare en billet ud af familiens klør. 
 
Behandl ham varsomt og med respekt. Han er din billet til friheden 
 
Guan Yu –Han er altid høflig overfor dig. Du fornemmer at han også undertrykker noget 
han hellere ville være. Når det bliver for meget at være blandt Brødrene, er han den du 
læner dig op ad.  
 
Behandl ham som en nær ven. Han ved altid, hvad der skal gøres. 
 
Zhang Fei – Zhang Fei har en gammeldags indstilling til kvinder. Han behandler dig for 
meget som en nipsting. Det er ham du bruger det meste af din tid sammen med, og derfor 
er det ham, der går dig mest på nerverne. 
 
Behandl ham med frustration. Han er altid i vejen.



Oversigt over historien før scene 1.1 

Historien før scenariets start 

 Han-dynastiet er plaget af korruption og Kina mangler en stærk samlende magt i år 183 

 Et oprør mod kejseren starter i det nordøstlige Kina og vinder hurtigt meget land 

 Kejseren udsender et dekret om at lade regimenter samles til kamp mod oprøret. 

 Brødrene mødes i et lille te hus og sværger en ed om at redde Kina og bringe kejseren tilbage til magten 

 Brødrene nedkæmper det første oprør mod tronen, men det bliver klart at Kina nu er splittet mellem en masse krigsherre 

 En del af krigsherrene er officielt loyale mod kejseren, men i det skjulte bekriger de hinanden for magten i Kina. 

 Brødrene er i starten sikker på at de kan genskabe Han-kejserens magt, men som tingene skrider frem forsvinder sikkerheden, og fra 

slutningen af akt 1 står det klart at et nyt kejserrige må opstå i stedet for. 

 Brødrene får af Kejseren en byen de skal have ansvaret for (her starter vores historie) 

Generelle info 

 Der er 3 navngivne fraktioner de er Brødrene (Shu kejseriget i akt 3), Cao Caos lilla hær (Wei Kejseriget i akt 3) og Wu-klanen (Wu kejserriget) 

 I akt 1 er fjenden en unavngivet Sort hær. Fjendskabet med Cao Cao starter først i sidste scene af akt 1, derefter er han fjenden. 

 Det er meningen at alle 3 navngivne fraktioner er med gennem hele scenariet. 

 Bipersoner kan kun dø eller forlade historien i deres sidste scene i akt 3 

 Hvis i har brug for navne til andre karakterer er her en liste: 

Zhu Xu 

Dian Wei 

Ma Chao 

Ma Dai 

Huang Gai 

Lu Bu



Del 1 venskab (år 183-208)  

1.1 Scene: Ungdommens drømme (år 183) 

Tilstede: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei  

1.2 Scene: De 3 besøg hos Zhuge Liang (år 184) 

Tilstede: Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang 

1.3 Scene: Cao Cao og Liu Bei mødes til krigsråd (år 189) 

Tilstede: Cao Cao, Liu Bei 

1.4 Fortællescene: Guan Yu bliver reddet af Cao Cao (år 189) 

Guan Yu er blevet væk fra de andre 

1.5 Scene: Guan Yu får en gave af Cao Cao (år 190) 

Tilstede: Cao Cao, Guan Yu 

1.6 Scene: Guan Yu vender hjem (år 190) 

Tilstede: Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei 

1.7 Scene: Zhang Fei har pisket en embedsmand (år 195) 

Tilstede: Zhang Fei, Liu Bei, Guan Yu 

1.8 Slutfortællescene: Flugt fra Cao Caos hær (år 208) 

Brødrenes nederlag  



Del 2 venskabet udfordres (år 208-219) 

2.1 Scene: Zhuge Liang fremlægger planen for en alliance (år 208) 

Tilstede: Guan Yu, Liu Bei, Zhang Fei, Zhuge Liang 

2.2 Scene: Møder Lady Sun (år 209) 

Tilstede: Liu Bei, Lady Sun 

2.3 Scene: Liu forlader alliancen med Sun familien (år 210) 

Tilstede: Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 

2.4 Fortællescene: Slaget ved Røde klippe (Chi Bi) (år 210) 

Ilden fortærer Cao Caos hær 

2.5 Scene: Krigerprinsessen flytter ind (år 211) 

Tilstede: Lady Sun, Zhang Fei 

2.6 Scene: Den ulykkelige prinsesse (år 212) 

Tilstede: Guan Yu, Zhuge Liang eller Lady Sun 

2.7 Scene: Lady Sun rejser hjem (år 214) 

Tilstede: Guan Yu, Zhang Fei 

2.8 Slutfortællescene: Et kejserrige bliver til (år 219) 

Liu Bei Invaderer Hertugens land for at overtage dem. 

 



 Del 3 gamle, uden venner og døde (år 219-223) 

3.1 Scene: Løfter om en ny tid (år 219) 

Tilstede: Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu 

3.2 Scene: Liu Bei udnævner Tigergeneraler (år 219) 

Tilstede: Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang 

3.3 Scene: Wu vil have sit land tilbage (år 219) 

Tilstede: Lady Sun eller Cao Cao, Guan Yu 

3.4 Fortællescene: Guan Yus Død (år 219) 

Guan Yu dør 

3.5 Scene: diskussion af invasion af Wu (år 219) 

Tilstede: Liu Bei, Zhuge Liang 

3.6 Fortællescene: Zhang bliver myrdet (år 220) 

Zhang Fei bliver myrdet 

3.7 Scene: Vi må trække os tilbage fra invasionen af Wu (år 220 eller 221) 

Tilstede: Liu Bei, Zhuge Liang 

Afslutning 

 



 
forside  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagside  



Handout: Eden i haven 

 

 

 

 

 

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, sværger 
hermed broderskab og lover altid at være der for 
hinanden. Vi vil redde hinanden i tider med nød. Vi 
vil hjælpe hinanden i tider med fare. Vi beder 
himlen om at vi må dø sammen. ” 
 



Scene 0.2 Spiller 1: Yin 
 
Du starter scenen 
 
 
Beskriv de tre brødre der træner deres første soldater. Beskriv hvordan de finder styrke 
i at arbejde sammen. Beskriv hvordan de er nervøse, da de første gang drager ud for at 
møde oprørene.  

 
 
Slut med ordene: Et par dage senere på slagmarken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 0.2 Spiller 2: Yang 
  
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Et par dage senere på slagmarken 
 

Beskriv de to oprørsgeneraler der udfordre brødrenes 
hær. Beskriv hvordan Guan Yu og Zhang Fei rider ud for 
at møde dem i åben kamp, og hvordan de to brødre er 
overlegne. Beskriv hvordan de to brødre sejrer over 
fjenden. 
 

Slut med ordene: En månedstid senere i et slag foran den gyldne port 

Scene 0.2 Spiller 3: Yin  
 
Du er næstsidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: En månedstid senere i et slag foran den 
gyldne port 
 
 
Beskriv den mægtige gyldne port. Beskriv porten der åbner og den sorte dæmoniske 
kæmpekriger på den røde hest. Beskriv hvordan krigeren slagter soldater uden 
hæmninger. Beskriv soldaternes der flygter fra den ustoppelige dæmon.  

 
 
Slut med ordene: Den mægtige kriger peger på Liu Bei og råber en 
udfordring 
 
 
 
 
 
Scene 0.2 Spiller 4: Yang  
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Den mægtige kriger peger på Liu Bei og råber 
en udfordring 

 
Beskriv hvordan han angriber Liu Bei, og hvordan Guan 
Yu parere hans slag. Beskriv hvordan han angriber Guan 
Yu, og hvordan Zhang Fei parere hans slag. Beskriv 
brødrene jage krigeren på flugt. 
 
Slut historien af med at brødrene vinder slaget 



Scene 1.4 Spiller 1: Yin 
 
Du starter scenen 
 
 
Beskriv slagmarken og de tre brødre med hver deres regimenter. Beskriv hvordan 
brødrene er ved at tabe slaget. Beskriv hvordan Zhang Fei og Liu Bei flygter fra 
slagmarken. Beskriv hvordan Guan Yu med sine mænd nu er ene tilbage mod fjenden. 

 
 
Slut med ordene: Guan Yu læner sig op af et brækket banner og råber 
efter sine brødre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 1.4 Spiller 2: Yin 
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Guan Yu læner sig op af et brækket banner og 
råber efter sine brødre. 
 
 
Beskriv hvordan fjenderne samler sig om Guan Yu og hans mænd. Beskriv hvorledes de 
er nødt til at flygte med fjenden i hælene. Beskriv hvordan Guan Yus soldater dør en 
efter en. 

 
 
Slut med ordene: I det fjerne kan man høre heste, der kommer nærmere 
og nærmere 

Scene 1.4 Spiller 3: Yin  
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: I det fjerne kan man høre heste, der kommer 
nærmere og nærmere 
 
 
Beskriv hvordan Cao Caos ryttere kommer ud af tågen. Beskriv hvordan rytterne slår 
fjenden tilbage. Beskriv rytternes karismatiske leder, Cao Cao. Beskriv hvordan han 
rækker en hånd ud mod Guan Yu. 

 
 
Slut historien af med at Guan Yu tager hånden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 1.4 Spiller 1: Yang 
 
Du starter scenen 

 
Beskriv slagmarken og de tre brødre med hver deres 
regimenter. Beskriv hvordan bannerne vejrer i vinden, 
før det hele går løs. Beskriv hvordan brødrene og deres 
mænd nedslagter fjenden. 
 
Slut med ordene: De 3 brødre ænser ikke, at de langsomt bliver spredt 
for alle vinde. 



Scene 1.4 Spiller 2: Yang  
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: De 3 brødre ænser ikke, at de langsomt bliver 
spredt for alle vinde. 
 

Beskriv hvordan fjenderne samler sig om Guan Yu og 
hans soldater. Beskriv hvordan han er som en maskine 
der myrder løs, mens hans mænd dør omkring ham som 
Fluer. Beskriv hvordan Guan Yu til sidst opdager, at han 
er helt alene mod fjenden. 
 
Slut med ordene: Krigsguden Guan Yu kigger på fjenden og smiler. Dette 
er en værdig død! 
 
 
 
 
 
Scene 1.4 Spiller 3: Yang 
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Krigsguden Guan Yu kigger på fjenden og 
smiler. Dette er en værdig død! 
 

Beskriv hvordan Cao Caos ryttere kommer ud af 
krigstågen. Beskriv at rytterne med Guan Yu hjælp slår 
fjenden på flugt. Beskriv rytternes karismatiske leder 
Cao Cao, der kigger spørgende på Guan Yu. 
 
Slut historien af med at Guan Yu nikker ja 

Scene 1.8 Spiller 1: Yin 
 
Du starter scenen 
 
 
Beskriv byen som de tre brødre har bosat sig i. Beskriv beboerne der hastigt pakker alle 
deres ejendele for at flygte. Beskriv den lilla hær der hastigt nærmer sig. Beskriv 
menneskemængden der strømmer ud af byen. 

 
 
Slut med ordene: Den lilla hær trænger ind i byen og dræber alt på sin 
vej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 1.8 Spiller 2: Yin 
 
Du er anden fortæller 
 
u overtager ved ordene: Den lilla hær trænger ind i byen og dræber alt 
på sin vej 
 
 
Beskriv Zhang Fei der som en klippe beskytter de flygtende. Beskriv hvordan han ser en 
kvinde, der bærer på Liu Beis søn. Beskriv at før han kan nå hen til hende, bliver hun 
stukket af et spyd, og hvordan hun taber Liu Beis søn. 

 
 
Slut med ordene: Zhang Fei kæmper sig febrilsk gennem kaosset hen til 
Liu Beis Søn 



Scene 1.8 Spiller 3: Yin 
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Zhang Fei kæmper sig febrilsk gennem Kaosset 
hen til Liu Beis Søn 

 
 
Beskriv hvordan Zhang Fei kæmper sig ud af byen. Beskriv hvordan han er tæt ved at 
segne. Beskriv hvordan Guan Yu kommer ham til hjælp i kaosset. Beskriv hvordan Guan 
Yu holder Cao Caos hær tilbage ved at give sine sidste kræfter.  

 
 
Slut historien af med at beskrive at Cao Cao stopper sine tropper i at 
forfølge Guan Yu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 1.8 Spiller 1: Yang 
 
Du starter scenen 

 
Beskriv bønder, syge og gamle der flygter sydpå gennem 
landskabet. Beskriv de få af brødrenes soldater der 
hjælper dem i deres flugt. Beskriv bag ved dem, hvor 
brødrene har taget opstilling på en enorm jordvold. 
 
Slut med ordene: De første får øje på Cao Caos enorme hær i det fjerne 

Scene 1.8 Spiller 2: Yang 
 
Du er anden fortæller 
 

Du overtager ved ordene: De første får øje på Cao Caos enorme hær i 
det fjerne 
 

Beskriv hvordan brødrene og nogle få hundrede 
soldater har opstilling foran den enorme hær. Beskriv 
hvordan kavaleriet angriber op ad volden. Beskriv 
hvordan rytterne bliver mødt af spyd, der gennemborer 
dem. 
 
Slut med ordene: Brødrene tørrer blodet væk fra ansigtet 
 
 
 
 
 
Scene 1.8 Spiller 3: Yang 

 
Du er sidste fortæller 

 
Du overtager ved ordene: Brødrene tørrer blodet væk fra ansigtet 
 

Beskriv hvordan Cao Caos hær angriber volden. Beskriv 
hvordan brødrenes hær langsomt bliver løbet over 
ende. Beskriv hvordan Liu Bei og Zhang Fei flygter, mens 
Guan Yu alene holder fjenden tilbage. Beskriv hvordan 
Guan Yus øjne mødes med Cao Caos. 
 
Slut historien af med at Guan Yu flygter fra Cao Caos tropper, der ikke 
forfølger ham 



Scene 2.4 Spiller 1: Yin 
 
Du starter scenen 
 
 
Beskriv den beskidte flod. Beskriv de to hære, der ligger på hver sin side, den lille Wu 
hær og Cao Caos massive hær. Beskriv Wu klanens ledelse og hvordan de forhandler 
med Zhuge Liang. 

 
 
Slut med ordene: Zhuge Liang smiler, mens han fremlægger sin 
nådesløse plan 

 

 

 
 
 
 
 
Scene 2.4 Spiller 2: Yin 
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Zhuge Liang smiler, mens han fremlægger sin 
nådesløse plan 

 
 
Beskriv den mørke nat og de små både der krydser flodens vand. Beskriv soldaterne i 
Cao Caos hær. Beskriv ilden der starter i kanten af Cao Caos lejr, og hvordan den hastigt 
spreder sig. Beskriv soldaternes panik og frygtelige endeligt. 

 
 
Slut med ordene: Lidt syd for den lilla hærs lejr sidder de tre brødre til 
hest med deres lille hær 

Scene 2.4 Spiller 3: Yin 
 
Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Lidt syd for den lilla hærs lejr sidder de tre 
brødre til hest med deres lille hær 

 
 
Beskriv brødrenes hær der sætter i galop med resterne af Cao Caos hær. Beskriv det 
forfærdelige syn og de lugte, der møder dem som en mur. Beskriv brødrenes og deres 
soldaters væmmelse over det, de er nødt til at gøre. Beskriv nedslagtningen af de 
resterende af Cao Caos soldater. 

 
 
Slut historien af med at Cao Cao undslipper i det fjerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 2.4 Spiller 1: Yang  
 
Du starter scenen 

 
Beskriv den beskidte flod og de tusinder af lilla både der 
sejler ned af floden. Beskriv Wu klanens fæstning 
længere nede af floden. Beskriv hvordan Wu klanens 
soldater stirrer på fjendens hær, som går i land på den 
anden bred. 
 
Slut med ordene: I nat vil de sætte Zhuge Liangs plan i værk 



Scene 2.4 Spiller 2: Yang 
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: I nat vil de sætte Zhuge Liangs plan i værk 
 

Beskriv brødrene der sidder sadlet op syd for Cao Caos 
flåde. Beskriv hvordan de ser bådene begynde at 
brænde. Beskriv hvordan en del af Cao Caos soldater får 
reddet sig i land. 
 
Slut med ordene: Ud af røgen kommer brødrene galopperende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 2.4 Spiller 3: Yang  
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Ud af røgen kommer brødrene galopperende 

 
Beskriv hvordan brødrenes hær angriber. Beskriv den 
umenneskelige nedslagtning af Cao Caos soldater. 
Beskriv hvordan soldaterne bliver til maskiner, der 
myrder uden samvittighed. 
 
Slut historien af med en lille gruppe af ryttere slipper uset væk i det 
fjerne 

Scene 2.8 Spiller 1: Yin 
 

Du starter scenen 

 
 
Beskriv hvordan Liu Bei modtager et brev om hjælp fra en Hertug. Beskriv hvordan Liu 
Bei tager den svære beslutning at lade sine brødre blive hjemme, mens han selv tager 
afsted. Beskriv brødrenes afsked med hinanden.  

 
 
Slut med ordene: I junglen slår Liu Bei lejr for natten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 2.8 Spiller 2: Yin  
 
Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: I junglen slår Liu Bei lejr for natten 

 
 
Beskriv den varme fugtige nat. Beskriv hvordan lejren bliver angrebet om natten. 
Beskriv guerillakrigen i junglen over de næste par måneder. Beskriv soldaternes 
udmattelse, og hvordan de til sidst vinder.  

 
 
Slut med ordene: Liu Bei ankommer til hertugens by som en Krigshelt 



Scene 2.8 Spiller 3: Yin 
 

Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Liu Bei ankommer til hertugens by som en 
Krigshelt 

 
 
Beskriv de underernærede folk på gaderne. Beskriv hvordan Liu Bei tager folkets lidelser 
til sig. Beskriv hvordan han om natten tager en beslutning. Beskriv hvordan Liu Bei med 
magt tager kontrollen.  

 
 
Slut historien af med at Liu Bei udråber sig selv til kejser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 2.8 Spiller 1: Yang 
 
Du starter scenen 

 
Beskriv oprøret mod hertugen i en nærliggende provins. 
Beskriv hvordan oprøret er hemmeligt støttet af Liu Bei 
og Zhuge Liang. Beskriv hvordan Brødrene gør deres 
hær klar til at nedkæmpe oprøret. 
 
Slut med ordene: De tre brødres hær rider ind over grænsen til 
naboområdet for at sikre freden 

Scene 2.8 Spiller 2: Yang 
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: De tre brødres hær rider ind over grænsen til 
naboområdet for at sikre freden 

 
Beskriv kampen mod oprørene. Beskriv de to gamle 
krigere Guan Yu og Zhang Fei som dræbermaskiner. 
Beskriv hvordan krigen mod oprørene tager brødrene 
tæt forbi hertugens slot. 
 
Slut med ordene: Liu Bei kigger på slottet og nikker til sine brødre 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 2.8 Spiller 3: Yang 
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Liu Bei kigger på slottet og nikker til sine 
brødre 

 
Beskriv hvordan brødrenes hær angriber slottet. Beskriv 
soldaterne på slottets overraskelse. Beskriv den korte 
kamp om slottet. Beskriv hvordan Hertugen bliver 
halshugget foran Slottet. 
 
Slut historien af med kroningen af Liu Bei som kejser 



Scene 3.4 Spiller 1: Yin 
 

Du starter scenen 

 
 
Beskriv borgen og frygten blandt soldaterne. Beskriv hvordan morgentågen letter og 
afslører to store hære uden for borgen, Cao Caos og Wu klanen. Beskriv hvordan det 
stille begynder at regne. Beskriv hvordan Wu klanen fjerner dæmningen fra søen. 

 
 
Slut med ordene: En enorm flodbølge rammer borgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 3.4 Spiller 2: Yin  
 

Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: En enorm flodbølge rammer borgen 

 
 
Beskriv hvordan borgen bliver oversvømmet. Beskriv hvordan Soldater og civile drukner. 
Beskriv hvordan Guan Yu og hans søn med nogle få soldater forsøger at bryde ud af 
borgen.  
 
 
Slut med ordene: Op af en klippe står Guan Yu og hans søn omringet af 
fjender 
 

Scene 3.4 Spiller 3: Yin 
 
Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Op af en klippe står Guan Yu og hans søn 
omringet af fjender  

 
 
Beskriv de to stakles mennesker der står i den silende regn. Beskriv at de er trætte og at 
frygten skyller over dem. Beskriv tavsheden. Beskriv hvordan fjendens spyd 
gennemborer dem. Beskriv hvordan Guan Yu i sine sidste øjeblikke ser sin søn dø! 

 
 
Slut historien af med at Guan Yu ånder ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 3.4 Spiller 1: Yang 
 
Du starter scenen 

 
Beskriv borgen med Guan Yus soldater på murene. 
Beskriv de to hære der er samlet uden for borgen, Wu 
klanen og Cao Caos. Beskriv Guan Yu der står på 
bogmuren og skuer ud over de mange fjender. 
 
Slut med ordene: Som en flod strømmer fjenden mod borgens mure 



Scene 3.4 Spiller 2: Yang. 
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Som en flod strømmer fjenden mod borgens 
mure 

 
Beskriv Wu-klanen og Cao Caos soldater der angriber 
borgen. Beskriv den dygtige kriger Guan Yu. Beskriv 
hvordan Guan Yus forsvar langsomt svinder ind. 
 
Slut med ordene: Til sidst står Guan Yu alene omgivet af fjender 
 

 
 
 
 
 
 
Scene 3.4 Spiller 3: Yang  
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Til sidst står Guan Yu alene omgivet af fjender 
 

Beskriv ringen af røde og lilla soldater der står 
afventende omkring Guan Yu. Beskriv den kølige kriger 
der nedstirrer soldaterne en efter en. Beskriv Guan Yus 
smil da fjenderne endelig angriber og opsluger ham som 
en flod. 
 
Slut historien af med at Guan Yu dør 
 

Scene 3.6 Spiller 1: Yin 
 

Du starter scenen 

 
 
Beskriv slottet hvor Zhang Fei har lejr. Beskriv hvordan Zhang Feis mentale tilstand 
forværres efter nyheden om Guan Yus død. Beskriv hvordan han låser sig inde i tårnet 
og begynder at drikke.  

 
 
Slut med ordene: Forholdene på slottet bliver langsomt værre og værre 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 3.6 Spiller 2: Yin  
 
Du er anden fortæller 

Du overtager ved ordene: Forholdene på slottet bliver langsomt værre 
og værre 

 

 
Beskriv hvordan Zhang Fei lader sine frustrationer gå ud over soldaterne. Beskriv 
hvordan tiden går og alting bliver værre. Beskriv den dag en befalingsmand forsøger at 
sige fra. Beskriv befalingsmandens straf.  
 
 
Slut med ordene: Den følgende nat sniger befalingsmanden sig ud på 
gårdspladsen 



Scene 3.6 Spiller 3: Yin 
 
Du er sidste fortæller 

Du overtager ved ordene: Den følgende nat sniger befalingsmanden sig 
ud på gårdspladsen 

 
 
Beskriv hvordan befalingsmanden sniger sig gennem slottet. Beskriv hans tvivl. Beskriv 
hvordan han kommer ind i Zhang Feis soveværelse. Beskriv hvordan han finder kniven 
frem. 
 
 

Slut historien af med Zhang Fei dør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 3.6 Spiller 1: Yang 
 
Du starter scenen 

 
Beskriv Zhang Feis militærlejr. Beskriv hans vrede over 
tabet af Guan Yu. Beskriv hvordan den vrede kommer til 
udtryk mod hans soldater. 
 
Slut med ordene: Utilfredsheden i lejren stiger 

Scene 3.6 Spiller 2: Yang 
 
Du er anden fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Utilfredsheden i lejren stiger 

 
Beskriv det hemmelige møde mellem nogle af 
befalingsmændene. Beskriv hvordan breve bliver sendt 
mellem befalingsmændene og Wu kejseren. Beskriv 
hvordan lejren gør sig klar til at angribe Wu.  
 
Slut med ordene: Nu er det tid til at sætte den hemmelige plan i værk 

 
 
 
 
 
 
Scene 3.6 Spiller 3: Yang 
 
Du er sidste fortæller 
 
Du overtager ved ordene: Nu er det tid til at sætte den hemmelige plan i 
værk 

 
Beskriv strategimødet mellem Zhang Fei og 
befalingsmændene. Beskriv hvordan de myrder Zhang 
Fei. Beskriv hvordan soldater marcherer mod Wu. 
Beskriv hvordan de bliver mødt som helte i Wu 
kejseriget. 
 
Slut historien af med at Zhang Feis hoved bliver udstillet på en pæl 



 

3.9 Shu kejserrigets endeligt (Yin)  

Birollespiller: 
 
Dette er kun din scene. Du har ansvaret for at give kejserriget og 
historien sin slutning 
 
 
Beskriv kejserrigets nye kejser der stoler blindt på alt og alle. Beskriv hvordan landet 
bliver opslugt indefra af korruption. Beskriv hvordan landet sulter. Beskriv hvordan 
landets soldater langsomt taber det ene slag efter det andet. Beskriv hvordan kejseren 
mister sit liv. Zoom tilbage til haven hvor brødrene mødtes, og beskriv hvordan 
ferskentræet taber sit sidste blad. 

 
 
Slut af med at viske ordene:  

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, 
sværger hermed broderskab og lover altid at 
være der for hinanden. Vi vil redde hinanden i 
tider med nød. Vi vil hjælpe hinanden i tider med 
fare. Vi beder himlen om at vi må dø sammen. ” 

3.9 Shu kejserrigets endeligt (Yang) 

Birollespiller: 
 
Dette er kun din scene. Du har ansvaret for at give kejserriget og 
historien sin afslutning 

 
Beskriv Brødrenes kejserrige. Beskriv hvordan 
kejserriget opruster til krig. Beskriv hvordan deres 
soldater angriber Cao Caos kejserrige. Beskriv hvordan 
de bliver slået tilbage gang på gang, men alligevel rejser 
sig igen. Beskriv hvordan landet til sidst bukker under 
for krigen. Zoom tilbage til haven hvor brødrene mødtes 
og beskriv hvordan ferskentræet taber sit sidste blad. 
 
Slut af med at hæve stemmen og udtale ordene:  

”Vi tre selvom vi er af forskellige familier, 
sværger hermed broderskab og lover altid at 
være der for hinanden. Vi vil redde hinanden i 
tider med nød. Vi vil hjælpe hinanden i tider med 
fare. Vi beder himlen om at vi må dø sammen. ” 
 
 
 


