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Længslernes Hus er et psykologisk horrorscenarie med fysiske og erotiske 
elementer. Det handler om en familie der flytter ind i et gammelt art 
noveau palæ. Huset begynder at bruge dem til at udleve sine perverse fan-
tasier, og langsomt mister de kontrollen over dem selv.

Fire af spillerne er normale roller: En familie på tre og en fremmed, som 
bliver en del af familien. Familien er: Wilhelm (far), Benjamin (Wilhelms 
søn) og Sebastian, som er søn af Wilhelms afdøde hustru Lena. Når scena-
riet starter, har Lena lige begået selvmord. For at bearbejde deres sorg, har 
familien valgt at tilbringe sommeren i et Hus, som de opdagede at de havde 
arvet fra hende. Den fremmede, Isabel, er Lenas søster, som de samler op 
på vej til Huset.

Den femte spiller er Huset. Hus er en karakter på lige fod med de andre, 
men interagerer kun nonverbalt. Det vil være til stede i alle scener og meget 
af dets spil kommer til at handle om, at styre det  de andre føler gennem 
fysisk spil (dette bliver forklaret senere).

Karaktererne
Benjamin (teenageren)
En genert teenager, der er på vej ind i sit sidste år i gymnasiet. Når han er 
alene på sit værelse, skriver han fan-fiction og fantaserer om sin stedbror 
Sebastian

Sebastian (stedbroderen)
Sebastian er en meget udadvendt dreng, der lige er blevet færdig med 
gymnasiet. Han håndterer sin mors død ved at lade som om, der ikke er 
sket noget. Han bruger det meste af sin tid på at gå til fester og knalde med 
tilfældige fyre. Han flirter lidt med Benjamin, men er ikke interesseret i 
ham på den måde. 

Wilhelm (faderen)
Wilhelm er en nogenlunde succesrig horrorforfatter. Efter Lenas død har 
han tabt sig selv. Han prøver at være en god far og holde familien sammen. 
Dette ændrer sig, så snart han forelsker sig i Isabel.

Isabel (den fremmede)
Isabel er Lenas søster. Hun har ikke haft kontakt til Lena i mange år. 
Efter at have set de tre andre ved Lenas begravelse, beslutter hun sig for at 
opsøge dem. Hun er en fri sjæl, der har tomlet rundt i årevis, og er tydeligt 
mærket af de ting, livet har budt hende.

Hus/Rose (monstret) 
Hus er det ensomme rovdyr. Det har evnen til at påvirke sine beboeres 
følelser og lyster og udnytter dette, for at udleve sine egne fantasier. Det er 
meget ensomt.

Da Isabel og Lena boede i det som børn, kaldte de Huset for Rose. Når 
livet var hårdt, beskyttede Rose dem, men en dag gav hun Isabel hendes 
største ønske, og fik deres forældre til at forsvinde.

Lena (den døde mor)
Lena var en vigtig person i alle rollernes liv. Hun var borgmester i deres 
lille by. Hendes humør var nogle gange ret ustabilt, og det endte med at 
hun slog sig selv ihjel.

Lena er ikke en rolle i scenariet, men er vigtig i sit fravær.

INTRODUKTION
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De to hovedfortællinger.
Scenariet består af 21 forudbestemte scener, der er organiseret i to 
fortællinger. Den ene fokuserer på Isabel og Wilhelm, den anden fokuserer 
på Benjamin og Sebastian. Fortællingen kommer primært til at fokusere på 
karaktererne i disse par. Hus er hovedskurken i begge fortællinger.

Den første fortælling er et dobbelt trekantsdrama: Wilhelm er stadig i gang 
med at sørge over sit livs kærligheds selvmord, da han møder Isabel, der er 
hendes søster. Han forelsker sig i hende, eller måske er det bare den del af 
hende, der minder ham om hans døde hustru. Isabel prøver at håndtere en 
voksende tiltrækning overfor Wilhelm, samtidig med at hun føler en sær 
erotisk fascination af Huset. Hus begynder at manipulere deres forhold, 
for at sætte de mere dysfunktionelle sider i spil. Ved fortællingens klimaks 
bliver det afgjort, om Hus får drevet Isabel og Wilhelm fra hinanden og får 
lov til at beholde Isabel inde i sig, eller om de slipper væk sammen.

I den anden fortælling er Benjamin ulykkeligt forelsket i Sebastian, som 
ikke gengælder kærligheden. Hus beslutter sig for at hjælpe Benjamin, 
ved at give dem følelser for hinanden mod Sebastian vilje. Kan Benjamin 
modstå fristelsen og passe på Sebastian, når han ved at Sebastian ikke er sig 
selv, og måske handler imod sin vilje? Eller giver han efter for sine dybeste 
fantasier?
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Scenariet spilles semilive. Det betyder, at deltagerne udfører karakterernes 
handlinger med deres kroppe, og siger de replikker som karaktererne siger. 
Der bruges ikke kostumer.

Hus
Hus bliver spillet nonverbalt og betydeligt anderledes fra de andre roller.

Den, der spiller Hus, er til stede i alle scener. Personen interagerer fysisk 
med de andre, som var hun fysisk til stede. I stedet for at reagere direkte på 
Husets berøring, påvirker det karakterernes følelser og lyster inde i spillet.

Hus kan bruge sin fysiske tilstedeværelse til at give de andre spillere en 
følelse af, at der hele tiden er en mærkelig ekstra tilstedeværelse, når de er 
inde i Huset. For eksempel ved at sidde og stirre på dem imens de spiller.

Når de andre kigger på eller rører ved Hus, repræsenterer det at karak-
tererne interagerer med selve Huset. Måske repræsenterer en berøring at 
karakteren rør ved væggen, eller en spiller undersøger de flotte former på 
en statue ved at stirre på spilleren (det behøver ikke at være tydeligt, hvad 
de interagerer med).

HVORDAN SCENARIET SPILLES
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Følelsesmæssig pres
Imens scenariet kører, har dig og Hus evnen til at kontrollere de andres 
følelser og lyster gennem fysisk berøring. I styrer deres eskalerende vanvid 
og viser, hvordan de er i gang med at tabe kontrollen over deres følelser til 
Huset.

Når en spiller bliver rørt af dig eller hus, repræsenterer det en følelse eller 
en trang som karakteren har. Hvilken følelse, berøringen betyder, er op til 
den modtagende spiller.

Stærkere følelser kan skabes ved fysisk at styre en persons lemmer. For ek-
sempel kan du tvinge en person til at tage fat i en andens krave. Dette ville 
repræsentere en pludselig, stærk vrede. Mildere følelser kan skabes gennem 
berøring. For eksempel kan du få en karakter til at være mere liderlig ved at 
røre dens spiller på en blød og sensuel måde.

Der er mange korrekte måder at fortolke en berøring. Hvis du/Hus gerne 
vil fremprovokere en bestemt følelser, kan I altid eskalere graden af fysisk 
indblanding. Det skal gerne føles naturligt, uden man tænker for meget 
over det. Ligesom i den virkelige verden, hvor vores krop nogen gange 
sender os blandede signaler. En sideeffekt af dette er også, at det skaber en 
kommunikationsbarriere mellem Hus og de andre.

Karaktererne må gerne reagere på de følelser, de får, og kæmpe imod, men 
hvis Hus insisterer, skal de give efter til sidst.

Du kan enten vælge at bruge mekanikken til at hjælpe Hus, eller spille på 
de modsatte følelser, og derved skabe modspil og kompleksitet, og styre 
spillet den vej, du gerne vil have det til at gå.

Eksempler
Isabel og Wilhelm omfavner hinanden kærligt. 
Trøst: Hus lægger sine hænder på dem begge. De holder fast om hinanden 
et stykke tid, og giver så slip, mens de kigger hinanden dybt i øjnene.

Lyst: Hus nusser Wilhelms bryst, mens hun begynder at skubbe hans 
hænder ned imod Isabels ende. Wilhelm reagerer ved at holde om hende og 
kysse hende.

Væmmelse: Hus lægger pres på Isabels mave. Hun reagerer ved at skubbe 
Wilhelm væk.

Sebastian er vred og råber af Benjamin
Magtesløshed: Hus holder Benjamins arme fast, så han ikke kan bevæge 
sig. Benjamin reagerer ved at sidde passivt i sin stol uden at reagere på 
Sebastians vrede.

Konfrontation: Hus knytter Benjamins næver og presser dem mod Sebas-
tian. Benjamin begynder at råbe tilbage, og skænderiet eskalerer.

Lyst: Hus begynder at nusse Sebastian på en erotisk måde. Sebastian bliver 
ved med at råbe, men pludselig begynder han at holde om Benjamin.

Baggrundsmusik
Vi har skabt en spotify playliste med baggrundsmusik.
https://open.spotify.com/user/torkjetil/playlist/3XKQZmyj6bjEckT2YDxPuS

Der er skrevet forslag til scenerne i deres beskrivelser, og der er en oversigt 
efter alle scenerne.



 5/25

At få spillet til at køre godt
Din vigtigste opgave er at få spillet til at glide, og støtte spillerne i at skabe 
en foruroligende oplevelse for hinanden. Hvad du skal gøre, for at opnå 
dette, ændrer sig i løbet af spillet.

Du kører workshoppen
Du indleder med at køre en workshop. Dit mål her er at sikre dig, at alle 
forstår hvad scenariet går ud på og hvordan det fungerer, og at I er godt 
klædt på til at spille det. Der er en gennemgang af workshopdelen lidt læn-
gere nede i teksten.

Du starter og slutter scener
Du starter og slutter scenerne ud fra de beskrivelser, der er i scenekataloget. 
Du er velkommen til at improvisere over beskrivelserne, hvis det passer 
dig bedre. Nogle scener har fastlagte slutpunkter, i andre bestemmer du, og 
kan slutte ud fra de vedlagte beskrivelser.

Du støtter scenerne mens de kører
I løbet af scenerne har du til opgave at skabe narrativ intensitet og flow. Du 
gør dette med beskrivelser og følelsesmæssigt pres. Når scenerne kører, og 
spillerne gør det forfærdeligt for hindanden, kan du læne dig tilbage med et 
ondt smil. Spillerne vil kigge efter dig og se, om det de gør er rigtigt. Sørg 
for, at de kan se det, når du syns, at det, de laver, er fedt.

Nogen gange har du brug for at styre handlingen i en bestemt retning. Hvis 
spillet sidder fast, eller hvis en scene er på vej i den forkerte retning. Brug 
først og fremmest fysisk spil. Hvis det ikke virker, kan du falde tilbage på 
beskrivelser. For eksempel: “Da de kom længere ud på aftenen og Huset 
blev mørkere, begyndte de at åbne mere op over for hinanden.”

Hvis det ikke virker på den blide måde, kan du blive nød til at falde tilbage 
på at give direkte instruktioner, som for eksempel instruktionen “du bliver 
vred” eller gennem spørgsmålet “ender hun med at forlade ham?”.

Din brug af følelsesmæssig pres
Dit primære værktøj til at støtte spillerne er fysisk spil. Og du opfordres til 
at bruge det aktivt i alle scener. Aflæs, hvad spillet har brug for, og balancer 
din indblanding derefter.

Hvis Hus har brug for at have en stærkere tilstedeværelse, kan du støtte 
det. Dette gør du ved at spille på de samme følelser som Hus.

Hvis Hus er for stærk, kan du skabe modsatrettede følelser. Dette skaber 
kompleksitet, dynamik og balance.

Du kan bruge fysisk spil til at styre scenerne i en retning, som du tænker 
er godt for spillet.

Du kan tilføje dybde til scenerne. En karakters følelse af sorg kan 
forstærkes ved at lægge lidt vægt på spillerens skuldre.

HVORDAN SCENARIET KØRES
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Præsentationen og workshoppen forbereder spillerne til scenariet. Du eta-
blerer, hvordan det skal spilles og øver mekanikkerne på et tidspunkt, hvor 
tingene godt må gå galt, og I stadig kan snakke om, hvordan tingene virker.

Formålet med præsentationen er at forklare, hvordan scenariet skal spilles, 
og forventningsafstemme. Det, der er vigtigt, er at alle skal arbejde i samme 
kreative retning.

Formålet med workshoppen er at forberede spillerne til det virkelige rol-
lespil. Det hjælper dig også med at pege spillet i den rigtige retning og til at 
få en følelse for spillerne, før du caster.

Alle præsenterer sig selv
• Alle besvarer følgende spørgsmål:

• Hvem er de?

• Hvad slags rollespil plejer de at spille?

• Hvad er deres forventninger til spillet?

Præsenter scenariet
Præsenter scenariet med udgangspunkt i den gruppe mennesker, du skal 
spille med. Det er vigtigt, at du forventningsafstemmer og er tydelig 
omkring spillestilen her. Hvis spillerne forventer chokhorror, vil de blive 
skuffede, men så har du forberedt dem på, at det ikke er det, de skal spille. 
Hvis du har en eller flere uerfarne spillere, er det vigtigt at du også snakker 
om, hvordan man spiller.

• Spillet handler om en familie, der flytter ind i et smukt art nouveau 
palæ. De begynder at miste kontrollen over dem selv, når Huset begy-
nder at styre deres følelser og lyster.

• Spillet er et psykologisk horrorscenarie. Det handler om at miste 
kontrollen, og blive en person man ikke længere kan genkende. Lidt 

ligesom hvis man vågner op fra en brandert, og ser en mand i sin seng, 
man ikke genkender, og et brugt kondom i skraldespanden.

• Tænk horror ligesom Von Triers “Antichrist.” Man bliver ikke bange, 
men alligevel sidder man tilbage med en foruroligende følelse.

• Scenariet handler ikke om at tage valg, men om at skabe det eskaleren-
de vanvid, når I taber kontrollen over jeres følelser.

• Der er 21 forudbestemte scener. Nogle af jeres handlinger vil være 
forudbestemte, og er udtryk for vanviddet og Husets indflydelse på jer.

• En af spillerne spiller Huset, som er en karakter på lige fod med de 
andre, bortset fra at rollen er spillet primært fysisk overfor de andre 
spillere.

• Hvis scenariet skal blive rigtigt grumt, handler det om, at I skal bruge 
karakterspillet og det fysiske spil til at gøre det grumt for hinanden

Vær sikker på at alle respekterer hinandens grænser 
Tag en runde hvor I diskuterer jeres personlige, fysiske grænser i forhold 
til rollespil. 

Det er vigtigt at alle melder ind klart. Hvis nogen siger at de er med på alt, 
er det en god idé at stille nogle opklarende spørgsmål, for eksempel, “hvad 
med at blive slikket på?” eller “hvad med ting der efterlader mærker?”

Hvis nogen er usikker på hvad de skal svare, kan I tage diskussionen igen 
efter workshoppen.

Sikkerhed
Gør det klart, at alle kan stoppe spillet ved at sige “cut” eller ved at bryde 
karakter og snakke med dig.

Gør det klart, at det kun er fedt at spille intenst, hvis alle også har tillid til, 
at de andre stopper spillet, hvis det bliver for meget.

PRÆSENTATION
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1. Opvarmning: Det overskridende tredje
1. Dette er en “rolig” opvarmningsøvelse, der giver jer spillerne mulighed 

for at lege lidt med, hvordan man kan bruge fysisk spil.

2. Bed om to frivillige, og bed dem om at stille sig overfor hinanden. De 
andre holder lidt afstand og stirrer på dem. Bed dem mærke hvordan 
det føles.

3. Bed gruppen om at rykke sig tættere på, langsomt. Bed dem mærke 
hvordan det føles.

4. Bed de andre om at stille sig ind imellem dem, imens de stirrer på dem. 
Bed dem mærke, hvordan det føles.

5. Bed de andre om at rykke om bag ved de frivillige og ind i deres in-
timsfære. Bed dem mærke, hvordan det føles.

6. Bed de andre om at røre ved dem, mens de stirrer vred på dem. Bed 
dem mærke, hvordan det føles.

7. Gentag øvelsen, så alle får prøvet at være i midten.

WORKSHOP
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2. Opvarmningsscene (efter behov)
Opvarmningsscenen er en mulighed for at prøve lidt rollespil af, inden alle 
scenariets særheder bliver introduceret. Det giver dig mulighed for at sætte 
rammen for rollespillet, instruere spillerne i spillestilen, samt at korrigere 
dårlige spilmønstre, før de bliver et problem. Dette er særligt vigtigt, hvis 
ikke alle spillerne er vant til semilive.

Hvis du har en erfaren grupper, der er opvarmet, og kender hindanden 
godt, kan denne øvelse droppen (men det anbefales ikke på Fastaval).

Begær og tavshed
Formålet med øvelsen er at gøre spillerne tilpas med stille tavst spil.

1. To personer spiller den følgende scene: “To unge sidder på en café. 
De hungrer begge efter den andens krop, men er for generte til at gøre 
noget ved det. Spil scenen med masser af begær og akavet tavshed.” 

2. På et tidspunkt klipper du scenen, og beder dem gøre det igen “med 
mere tavshed,” eller “med mere begær.” Gentag dette, til det næsten 
bliver for meget, for at presse grænsen for, hvad de er vant til at spille.

3. Gentag efterfølgende scenen med en anden spillerkonstellation.

Begær og vrede
Formålet med øvelsen er at gøre spillerne tilpas med eksplosivt, udadvendt 
rollespil.

1. To personer spiller den følgende scene: “En kvinde er ikke kommet 
hjem, som hun lovede. Han har ventet på hende hele natten. Hun er 
træt af, at han er så kontrollerende. De er begge rasende på hinanden, 
men i sidste ende vinder deres begær for hinanden.”

2. På et tidspunkt klipper du scenen, og beder dem gøre det igen “med 
mere vrede,” eller “med mere begær.” Gentag dette, til det bliver 
overdrevet og urealistisk, for at presse grænsen for, hvad de er vant til 
at spille.

3. Gentag efterfølgende scenen med en anden spillerkonstellation.

3. Forklarer hvordan “Følelsesmæssig press” kom-
mer til at virke
Du introducerer nu den centrale mekanik i spillet.

1. Gennem scenariet kan spilleren og personen der spiller Hus påvirke de 
andres følelser og lyster gennem fysisk berøring

2. Inde i fiktionen er dette udtryk for, at karaktererne begynder at oplev-
er mærkelige følelser, og tabe kontrollen over sig selv, efter de flytter 
ind i Hus.

3. Stærkere følelser kan skabes ved at styre spillerens lemmer. For ek-
sempel kan man at tvinge en af spillerne til at tage fat om kraven på en 
anden. Dette ville repræsentere, at udøveren blev grebet af en stærk 
vrede.

4. Mere afdæmpede lyster og følelser kan bringes i spil gennem berøring. 
For eksempel kan man gøre en karakter mere liderlig, ved at røre dens 
spiller på en blød og sensuel måde.

5. Der er som udgangspunkt ikke nogen forkert måde at fortolke følel-
serne. Hvis Hus vil have noget bestemt, kan det altid eskalere mekani-
kken.

6. Karaktererne må gerne være opmærksomme på at deres følelser er 
mærkelige, og må gerne stritte imod. Men i en kampsituation, hvor 
Hus insisterer, skal de give efter.
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4. Øvescener med følelsesmæssig pres 
Formålet med disse scener er at øve forskellige måder, man kan bruge 
følelsesmæssig pres. Prøv at udforske mange forskellige måder at bruge det 
på.

4a Skamfyldt begær
En ung mand og kvinde sidder på et motelværelse sammen. De er fra en 
lille, meget kristen, by hvor sex før ægteskabet er helt utænkeligt, men de 
har svært ved at modstå hinanden. De føler sig meget nervøse og er fulde af 
skam. Motelværelset, som er spillet af en anden person, tænker de ville være 
skønne sammen.

Gentag scenen med en anden spillerkonstellation. Bed Motelværelse om at 
udforske, hvordan scenen ville være, hvis det brugte presset på en ander-
ledes måde.

4b Rasende begær
To mænd, et ungt par, sidder i en Lejlighed. En af dem ved at den anden 
har været ham utro, men er for nervøs for at sige noget. Den anden skam-
mer sig virkelig over hvad han har gjort, men har virkelig ikke lyst til at 
snakke om det.

Lejlighed, som bliver spillet af en tredje spiller, er træt af at de aldrig kan 
finde ud af at snakke om det, der er svært, og har besluttet sig for at tvinge 
dem til at konfrontere hinanden.

Gentag scenen med en anden spillerkonstellation. Bed Lejlighed om at ud-
forske hvordan scenen ville være, hvis det brugte presset på en anderledes 
måde.

5. Forklar interaktionen med Hus
1. Personen der spiller Hus, kan tolkes til at være ethvert objekt i Huset, 

som en væg, eller en sofa.

2. De andre karakterer kan interagere med objekterne i Hus ved at kigge 
på, snakke til, og røre ved den, der spiller Hus.

3. Det behøver ikke være tydeligt, hvad man interagerer med.

4. Det er vigtigt for Hus’ spiloplevelse, at i er lige så upassende overfor 
Hus, som Hus er overfor jer.
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6. Øvescener med interaktion med Hus
Formålet med scenerne er at øve hvordan interaktionen mellem et sted og 
dem, det har inde i sig, fungerer.

6a Sur teenager i et vredt værelse
En teenager er blevet låst inde på sit værelse. Han tager sin vrede ud på 
Rum, ved at skubbe ting til side og snakke om, hvor træt han er af stedet. 
Rum er også godt træt af ham.

Vær sikker på at han skubber den, der spiller Rum, meget rundt.

6b Tæppebutikken 
Et liderligt ungt par er i en butik for at købe et tæppe. De flirter med hi-
nanden ved at røre ved tæpperne på upassende måder. En tredje Spiller er 
Tæppebutikken (og de tæpper som de krænker).

Sørg for at de rører den, der spiller Tæppebutikken, meget.

6c Lejlighed til salg.
Der er en salgsperson, der er i gang med at diskutere en lejlighed med en 
potentiel køber. De kigger på personen, der spiller Lejlighed, imens de gør 
det. På et tidspunkt begynder Lejlighed at røre dem på en erotisk måde, og 
de begynder at blive overtaget af liderlige følelser. For ekstra sjov kan man 
spille scenen, som var det starten af en dårlig pornofilm.

7. Forklar hvordan fortællingen virker
1. Scenariet handler ikke om at tage valg, men om at skabe det eskaleren-

de vanvid, når i taber kontrollen til jeres følelser.

2. Der er 21 forudbestemte scener. Nogle af jeres handlinger vil være 
forudbestemte, og er udtryk for vanviddet og Husets indflydelse på jer.

3. Spillernes frihed består i at udforske forholdene mellem karaktererne, 
og deres reaktioner på vanviddet og kontroltabet.

8. Fordel rollerne
Dit første valg skal være at vælge, hvem der skal spille Hus. Derefter for-
deler du roller til de resterende spillere baseret på kemi mellem spillerne. 
Tag først og fremmest stilling til hvem der skal være i hvilket par.

Hus
Giv Hus til en aktiv og erfaren spiller, som godt kan lide at lege med meka-
nikker og have en støttende rolle. Hvis du lagde mærke til, at en af spillerne 
var gode til de fysiske mekanikker, kunne det være et godt match.

Benjamin og Sebastian 
Benjamin og Sebastian er forholdsvist sikre roller, og kan gives til uerfarne 
spillere. De kan også gives til indlevelsesspillere, som godt kan lide at køre 
på togskinner, frem for at skabe fortællingen selv. Du bør give Sebastian til 
den mest dominerende spiller.

Isabel og Wilhelm
Isabel og Wilhelm er gode til spillere, der foretrækker mere komplekst 
karakterdrama, og godt kunne tænke sig en smule mere kontrol over 
fortællingen. Isabel er lidt mere kompliceret, og bør gives til den mest 
erfarne spiller i parret.

Hvis der kun er én kvindelig spiller i gruppen, skal du være særligt op-
mærksom på hendes præferencer, og ikke automatisk caste hende til at 
spille Isabel.

Tag 10 minutters Pause



SCENER
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1. Middag
Isabel, Wilhelm, Benjamin og Sebastian

Introduktion til spillerne:
Spisesalen var fyldt med farvestrålende malerier. Nogle af dem var af Hu-
set, der så en smule anderledes ud i hvert billede. Det var som om dem der 
byggede Huset, aldrig var sikre på, hvad de ville med det.

Det er jeres første middag sammen og Huset føles friskt og spændende. I 
snakker om de ting, I har oplevet i Huset. Huset føles nært til stede. I læg-
ger mærke til alle rummets detaljer og bordets lækre overflader.

Afslut scenen med følgende: Lidt efter åbnede Wilhelm en af de gamle, 
støvede vinflasker. De skålede, og selv den unge Benjamin fik et glas.

Til Spillederen:
Hvis ingen interagerer med Hus, så få dem til at røre lidt.

Formålet med scenen er at præsentere familien og Huset, før tingene går i 
stykker.

Musikforslag: Preludium, fra the Comfort of Strangers.

2. Sandt og falsk
Isabel, Benjamin, Sebastian

Introduktion til spillerne:
Det er omkring midnat. Isabel, Benjamin og Sebastian er i en lysning i ha-
ven omgivet af træer. Omkring dem er et par sensuelle art nouveau statuer 
af scener fra Tristan og Isolde. Isabel har taget lidt pot med, som de ryger 
sammen. Det er første gang Benjamin ryger.

I spiller “sandt og falsk.” I fortæller hver hinanden to ting som i påstår at 
have oplevet. Efterfølgende skal i gætte hvilken en er sand og hvilken en 
er falsk. Hus starter scenen som en statue, men kan bevæge sig som det har 
lyst.

Afslut scenen med følgende: I lå på marmorfliserne, og det var som om at 
grenene holdt om jer. Som om I var børn, der blev budt velkommen hjem i 
deres moders favn.

Til Spillederen:
Hus bygger på den flirt der er mellem Sebastian og Benjamin.

Hvis de andre ikke interagerer med Hus, kan du vælge at flytte Hus tættere 
på dem.

Formålet med scenen er at introducere forholdet mellem Sebastian og 
Benjamin.

Musikforslag: Main Title Theme, fra Mulholland Drive.
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3. Fik du scoret til festen?
Sebastian og Benjamin

Introduktion til spillerne:
Sebastian ligger henslængt i sit soveværelse sammen med Benjamin. Tapetet 
er fyldt med sammenflettede blomster. De snakker om den sidste fest de var 
til, før de tog på ferie. Benjamin fortæller Sebastian, at han var tiltrukket at 
en anden fyr til festen, men var for usikker til at gøre noget ved det.

I denne scene instruerer Sebastian Benjamin i, hvordan han flirter bedre. 
Scenen slutter med, at Benjamin kysser Sebastian på kinden.

Til Spillederen:
Hvis du har brug for, at slutte scenen før de kysser, kan du sige følgende: 
Ingen af dem lagde mærke til blomsternes små bitte bevægelser på tapetet.

Hus underbygger deres flirt.

Formålet med denne scene, er at introducere flirten mellem Sebastian og 
Benjamin

Musikforslag: Fire to the Stars, fra The Edge of Love.
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4. Hvad skete der egentligt?
Wilhelm og Isabel

Introduktion til spillerne:
Wilhelm og Isabel sidder efter aftensmaden og drikker varm kakao ved 
kaminen i trofærummet. I stearinlyset ser de livløse trofæer både smukke og 
en smule foruroligende ud.

Wilhelm of Isabel begynder at varme op overfor hinanden, men der er en 
kløft imellem dem. Wilhelm snakker om Lena, men nævner ikke selvmor-
det. Isabel er interesseret i hende, men nævner ikke at de er søstre.

Afslut scenen med følgende: Lidt efter ophørte snakken, og de sad stille 
sammen, mens flammerne døde og blev til gløder.

Til spillederen:
Hus lytter og rører ved spillerne i det omfang det føler sig rørt at histo-
rierne.

Scenens formål er at introducere forholdet mellem Wilhelm og Isabel.

Musikforslag: Theme fra the Comfort of Strangers.

5. Hører jeg til?
Sebastian og Wilhelm

Introduktion til spillerne
Efter morgenmaden er Sebastian gået udenfor for at tage billeder af Huset. 
Wilhelm møder Sebastian på verandaen. Engang var den hvid, men det 
meste af malingen er skaldet af. Der er også en gammel gyngestol, som er 
for ødelagt til at man kan sidde i den.

I løbet af denne scene fortæller Sebastian Wilhelm, at han har tænkt sig at 
rejse tilbage til byen, nu hvor Lena er død. Wilhelm prøver at overbevise 
Sebastian om, at han hører til i familien. Huset starter scenen med at være 
med gamle gyngestol.

Afslut scenen med følgende: Gennem vinduerne kunne man se deres 
smukke kroppe og de gamle egetræer.

Til spillederen:
Hus starter scenen som gyngestolen, men kan bevæge sig frit rundt deref-
ter.

Formålet med scenen er at introducere det far-søn lignende forhold mellem 
Sebastian og Wilhelm, for at skabe en kontrast til hvordan det kommer til 
at være senere.

Musikforslag: Main Title Theme, fra Mulholland Drive.
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6. Skrevne fantasier
Benjamin og Wilhelm

Introduktion til spillerne:
Benjamin og Wilhelm er på den store terrasse med udsigt over søen. De 
sidder og skriver på deres bærbare. Der er et billede af Lena på bordet. Hun 
smiler til Wilhelm mens han skriver.

Benjamin og Wilhelm skriver hver for sig. De skriver ved at læse de fikti-
onsstykker højt, der er i deres karakterbeskrivelser. De hører ikke, hvad 
hinanden skriver.

Afslut scenen med følgende: Stille og roligt faldt mørket på, og de holdt op 
med skrive.

Til spillederen:
Hus kigger på dem og nyder at lytte til deres fantasier.

Brug den tilhørende stoleopstilling (nedenfor) for ekstra akavede blikke.

Formålet med denne scene er at vise det akavede forhold mellem Wilhelm 
og Benjamin, samtidig med at lighederne også bliver tydelige. Scenen går 
også mere i dybde med Wilhelms forhold til Lena.

Musikforslag: The Bedroom, fra 44 Inch Chest.
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7. Velkommen tilbage
Isabel alene med Rose(Hus)

Introduktion til spillerne:
Isabel elskede at udforske loftet, da hun var lille. Det føles større end hele 
resten af Huset, med sine lange korridorer og mange små opbevaringsrum. 
Hvert rum giver små indblik i de tidligere beboeres liv: Victorianske kjoler, 
Led Zeppelin album og en rustik gyngehest.

Isabel møder sin usynlige ven Rose og konfronterer hende med fortiden. 
Hun er vred, men har også savnet følelsen af at være beskyttet af Rose.

Afslut scenen med følgende: Mens hun lå der, var det som om at rummet 
lukkede sig om hende.

Til spillederen:
Rose (som er Isabels navn for Hus) vil gerne have Isabels kærlighed.

Formålet med denne scene er at introducere Hus og hentyde til, at tingene 
ikke er som de skal være.

Musikforslag: Lonely Void, fra Under the skin.

8. Jeg kan næsten røre ham
Benjamin og hans fantasi om Sebastian.

Introduktion til spillerne:
Benjamin er på sit værelse. Han fantaserer om at lure på Sebastian. De 
mørke blomster på tapetet er afmattede. Benjamin forestiller sig at Sebasti-
an er på sit værelse og i gang med at tage sit tøj af for at gøre sig klar til at 
sove. Han forestiller sig, hvordan han ligger nøgen på det mørke sengetøj.

Sebastians spiller er Benjamins fantasi af Sebastian. Benjamin kan røre ved 
ham og tale til ham, men kan ikke kontrollere ham. Fantasien er ved at 
gøre sig klar til at gå i seng. Den reagerer på Benjamin.

Afslut scenen med følgende: Det var som om væggene svedte sammen 
med Benjamin i mørket.

Til Spillederen:
Hus styrker Benjamins lyster.

Formålet med denne scene er at vise den lyst som Benjamin har, men ikke 
viser.

Musikforslag: Fire to the Stars, fra The Edge of Love.
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9. Jeg har ikke sagt hele sandheden
Wilhelm og Isabel

Introduktion til spillerne:
Det er tidligt om morgenen. Wilhelm og Isabel er begge stået op tidligt, for-
di de ikke kunne sove mere, og har fundet hinanden i køkkenet. Køkkenet 
er mere moderne end resten af Huset, et lille udsnit af bylivets goder, med 
egetræsskabe og glas.

Mens Isabel og Wilhelm går rundt og rører Huset forskellige steder, begyn-
der de at fortælle hinanden sandheden. Lena begik selvmord, og Isabel er 
hendes søster. I sidste ende er det eneste, der betyder noget, at de er tiltruk-
ket af hindanden. Scenen slutter med at Wilhelm tager Isabels hænder og 
kysser dem.

Efter scenen slutter, beskriver du følgende: Efter den aften, vidste de 
allesammen at Isabel var Lenas søster.

Til spillederen:
Hus er passiv i denne scene. Hvis de andre glemmer at røre Hus, kan du 
roligt styre dem i den retning.

Formålet med denne scene er at vise kærligheden mellem Wilhelm og Isa-
bel på en positiv måde, før den bliver mærkelig.

Musikforslag: Theme fra the Comfort of Strangers.

10. Tante Isabel
Isabel og Sebastian

Introduktion til spillerne:
Isabel står model til nogle af Sebastians billeder på balkonen. Balkonen 
har en organisk karakter, gelænderet er sammensat af plantemønstre bøjet i 
jern. I baggrunden er den overgroede have.

I løbet af scenen går det op for Sebastian, at Isabel er den eneste tilbagevæ-
rende biologiske familie han har. Isabel vil gerne skabe en forbindelse til 
ham, men Rose kalder på hende.

Afslut scenen med følgende: Da de vendte sig om for at for at gå ind i 
Huset igen, lagde de mærke til at eftermiddagssolen gav væggene et pul-
serende orange skær. Det var som om Huset glædede sig over at have dem 
inde igen.

Til spillederen:
Hus flirter kraftigt med Isabel i denne scene.

Formålet med scenen er at vise det begyndende vanvid.

Musikforslag: Main Title Theme, fra Mulholand Drive.
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11. Dukker og svampe
Isabel alene med Rose (Hus)

Introduktion til spillerne:
Isabel er alene på loftet. Der er et rum med gamle familiebilleder fra den-
gang hun boede her som barn, samt ni mærkelige stofdukker som alle har 
mistet øjnene.

Isabel leger med dukkerne. Efterhånden begynder hun at få dukkerne til at 
røre hinanden upassende steder, mens hun gnider sig op og ned af gulvet.

Afslut scenen med følgende: Som hun lå der og følte sig et med Rose - et 
med Huset - følte hun sig som en del af væggene og forestillede sig, hvordan 
hun kunne overvåge alt hvad Benjamin, Sebastian og Wilhelm gjorde.

Til spillederen:
Hus hygger sig med Isabel og vil gerne have hende til at glemme Wilhelm. 

Formålet med denne scene er at vise det “mørke” alternativ til konstellatio-
nen mellem Isabel og Wilhelm.

Musikforslag: Lonely Void, fra Under the skin

12. Afvisning
Sebastian og Benjamin

Introduktion til spillerne:
Benjamin finder Sebastian i den grønne stue. Det er et stort rum med nogle 
få, velplacerede, polstrede møbler. På væggene er der malerier af mennesker 
i naturlige omgivelser.

Benjamin præsenterer noget af sin fan-fiction til Sebastian. Sebastian er 
mere interesseret i Huset. Efterhånden som Benjamin læser mere op, bliver 
det mere og mere tydeligt, at han lægger an på Sebastian. Scenen slutter 
med, at Sebastian beder Benjamin om at lade være med at være så despe-
rat, hvorefter han forlader lokalet.

Til spillederen:
Scenen genbruger Benjamins fan-fiction om Blinkie og Stormer.

Hus er en passiv modtager i denne her scene. Hvis Sebastian glemmer at 
røre Hus, kan du blidt styre ham fysisk til at gøre det.

Musikforslag: Aftermath, fra Arlington Road 
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13. Skamfyldte glæder
Wilhelm og Benjamin

Introduktion til spillerne:
Benjamin og Wilhelm er begge alene i deres hemmelige skrivehjørner. Ben-
jamin er i et forladt soveværelse med billeder af gamle filmstjerner. Wilhelm 
er i et atelier fyldt med halvfærdige portrætter. Et af dem er af en kvinde, 
der bløder ud af munden, mens sommerfugle kravler rundt på hendes 
ansigt.

Benjamin og Wilhelm skriver deres fiktion imens de onanerer (Handout 1 
og 2). Eftersom de ikke er i samme rum, interagerer Benjamin og Wilhelm 
ikke med hinanden.

Afslut scenen med følgende: Under deres orgasme stirrede de tomt på 
knapperne i sofaerne. I det blå lys lignede de sultne øjne.

Til spillederen:
Vær aktiv i denne scene. Gør skammen tydelig hos de to karakterer gen-
nem berøring (for eksempel ved at presse deres kroppe nedad). Sørg for at 
de også rører Huset.

Hus spiler intimt med de andre og får dem til at føle lyst.

Formålet med denne scene er at vise, hvordan karaktererne er begyndt at 
ændre sig.

Musikforslag: I’ve Met Someone Else, fra 44 Inch Chest

14. Middag for tre
Isabel, Wilhelm og Hus

Introduktion til spillerne:
Wilhelm har brug det meste af eftermiddagen på at forberede en romantisk 
middag. Isabel kommer ind iklædt Lenas gamle brudekjole, som Wilhelm 
tidligere på dagen bad hende tage på. Trofærummet er smukt dekoreret 
med brændende stearinlys på de udstoppede dyrehoveder. Deres døde øjne 
flakker i lyset, mens de kigger på den smukke parringsdans, der sker foran 
dem.

Wilhelm og Isabel spiller en mærkelig aftensmadsscene. Wilhelm vil gerne 
have at Isabel skal være ligesom Lena. Isabel vil gerne tættere ind på Wil-
helm, men kan ikke lade være med at flirte med Rose ved siden af. Scenen 
ender med at de kysser hinanden, eller at en af dem går i vrede.

Til spillederen:
Vær aktiv i denne scene. Diriger Isabels opmærksomhed hen mod Wilhelm 
og væk fra Rose.

Hvis du har brug for at slutte scenen, kan du bruge følgende beskrivelse: 
Den næste morgen lå bryllupskjolen sammenkrøllet på gulvet.

Hus prøver at forføre Isabel.

Formålet med denne scene er at vise det “mørke” alternativ, hvor Isabel 
bliver tvunget til at være Wilhelms fantasi om Lena.

Musikforslag: The other side of the Mirror, fra Comfort of Strangers 
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15. Spabadet
Benjamin og Sebastian

Introduktion til scenen:
Spabadet har været forladt i en del år og kraftig, grøn mos er begyndt at gro 
ukontrolleret. Mosset, der kryber langs væggene, har en sær, erotisk kvalitet. 
Inde imellem er der malerier af nøgne mennesker, der bader. Nogle af dem 
ser bange ud.

Da Benjamin træder ind i lokalet, står Sebastian nøgen i karet og hælder 
vand over sin saftige krop. Der er noget ved stedet, de ikke helt forstår. 
Sebastian har lyst til at røre ved Benjamin. Det gør ham meget utilpas.

Afslut scenen med følgende: Det krystalklare vand var forurenet af en 
hvid masse, som dansede rundt i bassinet til det blev opslugt af det sultne 
filter.

Til spillederen:
Ideelt set vil du gerne slutte scenen med Sebastian på knæ foran Benjamin.

Vær aktiv i denne scene. Pres Benjamin og Sebastian skiftevis hen mod og 
væk fra hinanden, for at skabe en dans af lyst og desperation.

Hus tvinger stille og roligt Benjamin og Sebastian til at have lyst til hinan-
den.

Formålet med denne scene er at tvinge Benjamin og Sebastian til at forhol-
de til sig til hinanden.

Musikforslag: Love, fra Under the Skin
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16. Skal det være mere dystert?
Wilhelm og hans fantasi af Isabel/Lena

Introduktion til scenen:  
Wilhelm står i den pulserende gang. Udefra kan man høre vinden, der lyder 
som en hylende kvinde. Det er som om Lena er hos ham, eller er det Isabel?

Wilhelm råber som en gal i natten. Isabels spiller er Wilhelms fantasi af 
Isabel og Lena blandet sammen. Hun interagerer med ham i tavshed, og 
skifter mellem angst, vrede og erotisk glæde. Langsomt begynder lysten at 
overtage Wilhelm.

Afslut scenen med følgende: De hørte alle Wilhelms råberi, men der var 
ingen af dem der snakkede om det bagefter.

Til spillederen:
Hus bruger denne scene til at udstille Wilhelm.

Formålet med denne scene er at vise, hvordan Wilhelms sorg og kærlighed 
til Lena bliver blandet sammen med hans følelser for Isabel.

Musikforslag: The Party, fra Arlingson Road

17. Ødelagt og elsket
Wilhelm og Sebastian

Introduktion til spillerne:
Da Wilhelm kommer ind i spabadet, sidder Sebastian sammenkrøllet i kan-
ten. Han har det ikke godt. Wilhelm prøver at passe på Sebastian så godt 
han kan.

Instruktion til spillederen: Halvvejs gennem scenen skifter den karakter, 
da Hus begynder at tvinge Sebastian og Wilhelm sammen.

Afslut scenen med følgende: Det før så krystalklare vand var længe for-
purret af en sky af bræk.

Til spillederen:
Vær aktiv i denne scene. Pres Wilhelm og Sebastian skiftevis imod hinan-
den og væk fra hinanden. Prøv at gøre den ligesom spa-scenen med Benja-
min.

Hus går ind i scenen efter noget tid og tvinger dem sammen.

Formålet med denne scene, er at give Hus mulighed for at knække både 
Wilhelm og Sebastian.

Musikforslag: Først, Main Title Theme, fra Mullholland Drive

Efter scenen skifter karakter, skifte til: Love, fra Under the Skin
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19. Den sidste middag
Alle

Introduktion til spillerne:
Spisesalen er fyldt med forskellige billeder af Huset. De indespærrede men-
nesker i billederne stirrer på familien, mens de spiser aftensmad.

Hus spiller bordet. De rører ved det og beundrer dets smukke overflade, 
mens de snakker om hvad de har oplevet i Huset i dag. Alle er glade.

Afslut scenen med følgende: Der var et eller andet omkring deres ansigts-
udtryk der virkede forkert, da de forlod bordet.

Til spillederen:
Hus er en passiv modtager i denne scene.

Formålet med denne scene, er at se, hvor familien er nu, efter Hus har leget 
med dem.

Musikforslag: Preludium, fra the Comfort of Strangers

18. Lær at elske
Sebastian og hans fantasi af Benjamin

Introduktion til scenen:
Sebastians fotografier af Benjamin er spredt ud over sit værelse. På nogle af 
dem har han tegnet glade klovneansigter. I de fleste billeder er Benjamins 
øjne klippet ud. I Sebastians fantasi står Benjamin der også lige foran ham 
og nedstirrer ham. Sebastian prøver at ignorere ham, men er ikke i stand til 
det.

Sebastian prøver at modstå sine lyster. Det kan han heller ikke. Benjamins 
spiller er Sebastians fantasi af Benjamin. Den skifter mellem at være beden-
de, sensuel og dominant.

Afslut scenen med følgende: Billederne smilede alle sammen lystigt tilbage 
til Sebastian. 

Til spillederen:
Spil på modsætningsforholdet mellem tiltrækning og væmmelse i forhold 
til Benjamin. Det skal dog altid ende med at Sebastian på den ene eller 
anden måde giver efter.

Hus presser stille og roligt Sebastian til at give efter for sine lyster.

Formålet med denne scene er at fremstille konsekvensen af, at når Benja-
mins lyster bliver til virkelighed, går Sebastian langsomt i stykker af det.

Musikforslag: Aftermath, fra Arlington Road
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20. Søde fristelser
Benjamin og Sebastian

Introduktion til spillerne:
Benjamin ligger på sit værelse. Sebastian kommer ind med ordene “Jeg kan 
ikke få dig ud af mit hoved. Jeg vil ha dig nu.” Sebastian har smukke sorte 
rander under øjnene, og man kan se hans smukke hud under hans iturevne 
tøj.

Sebastian prøver at få Benjamin med det samme, men det går op for Benja-
min, at der er noget galt med ham. Spørgsmålet er, om det er lige meget, når 
hans livs sexfantasi står lige foran ham. Scenen slutter når Benjamin giver 
efter for sine lyster, eller beslutter sig for at tage sig af Sebastian i stedet.

Til spillederen:
Hus presser Sebastian imod Benjamin. Benjamin, derimod, får selv lov til 
at vælge hvad han vil.

Formålet med scenen er at afgøre dramaet mellem Sebastian og Benjamin, 
og se om han får sin udkårne. 

Musikforslag: Aftermath, fra Arlington Road

21. Syg kærlighed.
Wilhelm Isabel og Rose.

Introduktion til spillerne:
Det er omkring midnat. Isabel er ude i havepavillonen. Hun gnider sig hen 
ad gulvet. Man kan se den mørke himmel gennem de blanke loftsvinduer. 
Wilhelm kommer ind med et liderligt ansigtsudtryk.

Da scenen begynder har Isabel sex med pavillonen. Wilhelm vil have hende 
nu, men hun tvinger ham til at overbevise hende om, at han er den rigtige 
for hende. Scenen ender med at de har sex eller at Isabel løber væk fra ham 
og ind i Huset og forsvinder.

Til spillederen:
Hus prøver at erobre Isabel til sig selv.

Hvis der er brug for det, kan du bruge fysisk spil til at skabe mere dyna-
mik. Så hvis Wilhelm styrer for meget i scenen, kan du for eksempel sætte 
ham på plads.

Formålet med scenen er at afgøre dramaet mellem Isabel, Hus og Wilhelm.

Du afslutter scenariet med en af følgende beskrivelser.
Isabel løber sin vej: Da hendes nøgne krop forsvinder ind i den smalle 
åbning i Huset, lukker det sig om hende, som en mund der sluger en flue.

Isabel bliver: De ligger på gulvet af pavillonen med hinanden. Haven bliver 
mørkere. De mærker det bløde, våde gulv mod deres hud.

Musikforslag: The Other Side of the Mirror, fra Comfort of Strangers.

Postludium (Valgfrit): Who Will Take My Dreams Away, Marianne Faith-
ful & Angelo Badalamenti.



Før spillet
Præsentation
1. Alle introducerer sig selv.
2. Du præsenterer scenariet.
3. Du siker at alle kender hinandens grænser.
4. Introducer stop-ord

Workshop
1. Du kører øvelserne efter manualen.
2. Du sørger for at alle er komfortable med hvordan 

scenariet skal køre.
3. Du bruger øvelserne til at rette spillet ind, og løse 

potentielle spilproblemer, før det bliver et problem.
4. Du caster de forskellige roller ud fra spillernes 

præferencer og hvordan de er i øvelserne.

10 min Pause

Under spillet
Føgt instruktionerne til de 21 scener. Før hver scene:

1. Læs introduktionen op, eller improviser over den.
2. Sæt musikken på.
3. Hav styr på noterne til spillederen og diriger spillet 

efter behov gennem instruktioner og følelsemæssig 
press.

4. Nogle scener har insturktioner omkring hvad de 
spiller hend imod. Det er generelt op til dig selv 
hvornår du klipper.

OVERSIGT Scene

Middag

Sandt og falsk

Fik du scoret til festen? 

Hvad skete der egentligt?

Hører jeg til? 

Skevne fantasier

Vekommen tilbage

Jeg kan næsten røre ham

Jeg har ikke sagt hele sandheden

Tante Isabel 

Dukker og svampe  

Afvisning 

Skamfyldte glæder

Middag for tre 

Spabadet 

Vil du have det mere dystert? 

Ødelagt og elsket 

Lær af elske

Den sidste middag 

Søde fristelser

Syg kærlighed

Afsluttende musik (valgfri)

Extra (Længsel)

Extra (Horror) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Musikforslag

Preludium, the Comfort of Strangers

Main Title Theme, Mulholland Drive

Fire to the Start, the Edge of Love

Theme from Comfort of Strangers

Main Title Theme, Mullholand Drive

Bedroom, 44 Inch Chest

Lonely Void, Under the Skin

Fire to the Stars, Edge of Love

Theme from the Comfort of Strangers

Main Title Theme, Mullholand Drive

Lonely Void, Under the Skin

Aftermath, Arlington Road

I’ve med Someone Else, 44 Inch Chest

The Other Side of the Mirror, the Comfort of Strangers

Love, Under the Skin

The Party, Arlington Road

Først, Main TitleTheme, Mullholland Drive

Så, Love, Under the Skin (efter scenen skifter karakter)

Aftermath, Arlington Road

Preludium, the Comfort of Strangers

Aftermath, Arlington Road

The Other Side of the Mirror, the Comfort of Strangers

Who Will Take my Dreams Away, Mariannce Faithful

44 Inch Chest, 44 Inch Chest

Lips to Void, Under the Skin

https://open.spotify.com/user/torkjetil/playlist/3XKQZmyj6bjEckT2YDxPuS

Musikken er af Angelo Badalamenti, bortset fra Under the Skin, som er af Mica Levi.



SEBASTIAN



Du er en teenagedreng, der lige har afsluttet gymnasiet. Du bor med din 
stedfar Wilhelm og din stedbror Benjamin, som du har boet hos et par år, 
sammen med din mor, Lena. Du har ikke besluttet dig for, hvad du vil med 
dit liv endnu. Det har været svært at tage stilling til det, efter din mor begik 
selvmord tidligere på året. Du har levet med hende hele dit liv, og forstår at 
hun balancerede på en afgrund af mørke, der på et tidspunkt måtte opsluge 
hende. Det skete så til sidst. Nu føler du dig efterladt. Alene. Hun forlod 
dig. Ligesom alle andre gør.

Du har aldrig kendt din far. Han døde, før du blev født. Nogle gange,  når 
din mor var nostalgisk, viste hun billeder af ham fra et gammelt fotoal-
bum. Hun var borgmester i jeres lille by. Alle kendte hende, og hun kunne 
snakke med alle. Hun var et naturligt midtpunkt, både hadet og elsket. Når 
den sorte afgrund overtog hende, lukkede hun sig inde. Hvis hun overho-
vedet talte til jer, var det altid kritiske kommentarer om jer eller verden. De 
sidste uger var hun decideret forfærdelig, og I undgik hende alle sammen. 
Wilhelm fandt hende i badekarret med dybe flænger i håndledene. Da du 
kom hjem, havde de ryddet op. Det eneste, der var tilbage, var tomheden 
og de samtaler I aldrig kommer til at få.

Selvom I ikke er biologiske brødre, har Benjamin altid set op til dig. Ef-
terhånden arbejdede han sig også ind på dig, og begyndte stille og roligt 
at føles som din lillebror. Efter jeres mor døde, er det som om han kigger 
anderledes på dig. Først troede du det var medlidenhed og en eller anden 
slags misforstået omsorg. Men for nylig er du begyndt at lægge mærke til 
længslen i hans øjne.

Ved den sidste fest I var til, lige før I forlod byen, fangede du en fyrs blik. 
Han var med sin pigekæreste, og når de snakkede sammen, var det tydeligt, 
at de for længst havde fået den der på en gang spydige og kedsommelige 
tone. Du fangede ham alene i haven, og han fortalte dig alt om sin livskrise. 

SEBASTIAN

Hans læber i sig selv var nok til at gøre dig liderlig. Du fikserede hans blik, 
mens du blidt begyndte at nusse hans hår. I stedet for at kysse ham, smilede 
du til ham på sådan en måde at du udfordrede ham til at gøre det i stedet. 
Da han endeligt greb fat om dig og kyssede dig, både panisk og blidt, var 
det fantastisk. Du kunne mærke, hvor meget han ville have dig i hvert et 
kys og berøring. Ud af din øjenkrog kunne du se Benjamin, der kiggede 
længselsfuldt på dig. Det føltes både smigrende og forkert.

Din lyst: Du finder dine drifter i blikke. Dit blik på andre. Deres blik på 
dig – på dit ansigt, på din krop, på dine bevægelser. Og så glemmer du 
smerten. Nogle gange er blikket nok. Andre gange har du lyst til, at det 
skal følges af berøring. Lige meget hvor upassende personen der drager dig 
ind eller stedet er. Tanken om, at andre mennesker kan finde dig og se dig, 
gør det kun mere intenst.

Din længsel: Du længes efter fred og den lette glæde ved nye oplevelser og 
eventyr. Du er en opdagelsesrejsende der udforsker Huset. Når du finder 
nye rum, opsluger du deres smukke og afskyelige sider. Du længes efter et 
sted du virkelig kan kalde dit hjem, fyldt med passioner, men frigjort fra 
skyld og angst.

Din vrede: Efter din mor døde, følte du dig mere distanceret fra din sted-
familie. Du bliver vred. Vred, fordi de andre lader som om, at de er din 
familie. Vred på dig selv, fordi du bilder dig selv ind at de er din familie. 
Vred på dig selv, fordi du ikke kan acceptere deres kærlighed, og fordi du 
altid giver andre skylden. Vred på din mor, fordi hun døde og efterlod dig 
fuldstændig fortabt.
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Titte bøh, jeg ser dig. Nu skal du se på mig. 



Dig og Huset
Når fortællingen begynder, er I lige ankommet til et sprudlende art nou-
veau palæ. Tæt på ligger en sø med et efterladt spabad. Efter din mor 
døde, opdagere hendes mand, din stedfar, at han havde arvet Huset. Det 
kom som en stor overraskelse for dig. Din mor havde aldrig nævnt Huset. 
Wilhelm tænkte, at det ville være godt for familien med lidt fred og ro, og 
besluttede derfor rimeligt spontant, at I skulle flytte derud hele sommeren. 
På vejen samlede I en tomler op ved navn Isabel, og inviterede hende med 
ud til Huset.

Når du udforsker Huset, har du altid dit kamera med. Du elsker at stirre 
på Huset med dine øjne og med kameraet. Når det bare er dig, Huset og 
kameraet, går du på opdagelse efter steder, både modbydelige og smukke. 
Når først billedet er taget, kan du altid vende tilbage. Du er sikker på, at du 
stadig ikke har fundet alle værelserne.

Du befinder dig i et soveværelse med møbler, der er blevet efterladt af 
tidligere beboere. Under et persisk tæppe er der en lem i gulvet. Du åbner 
den forsigtigt og kigger ned i køkkenet. Wilhelm og Isabel er i gang med at 
lave aftensmad sammen. Der kommer lidt tomat på Isabels ansigt. Wilhelm 
tørrer det væk. Hans hænder dvæler et øjeblik og strejfer hendes hår. Du 
fanger øjeblikket med dit kamera. En del af dig ville ønske at det var dig, 
der blev rørt nede i køkkenet.

Dig og de andre
Dig og Benjamin (din stedbroder): Det første, du lagde mærke til ved 
Benjamin, var hans nervøse, lidt fraværende blik. Du har altid sat pris 
på hans opmærksomhed og den underholdning det skaber, når hans blik 
møder din krop. Efterhånden som han er blevet ældre, har hans blik ændret 
karakter, og er blevet mere længselsfuldt. Nogle gange føles det lidt for 
intenst, han er jo trods alt din lillebror. Men pyt, en smule flirteri har aldrig 
skadet nogen.

Dig og Wilhelm (din stedfar): Wilhelm har ændret sig, siden din mor 
døde. Du havde aldrig lagt mærke til ham før. Det betød ikke så meget for 
dig, hvem din mor lige var sammen med. Han var alligevel altid opslugt 
af at skrive bøger, holdt sig i baggrunden og overlod forældrerollen til din 
mor. Det ændrede sig, efter hun døde. Nu prøver han på at være en eller 
anden slags far for dig. Men du vil ikke have, at han skal holde af dig ud fra 
en eller anden idé om forpligtelse eller skyldfølelse. Du kunne godt tænke 
dig at afprøve, om han mener det, når han siger, at han holder af dig.

Dig og Isabel (den fremmede): Du var i dårligt humør, den dag I flyttede 
ind i Huset. Det var dig, der fik de andre til at stoppe, da du så tomleren på 
den anden side af vejen. Hendes attitude var forfriskende, og du hungrede 
efter noget, der kunne bryde vejens monotoni og Wilhelm og Benjamins 
tavshed. Og hun leverede. Hun er sjov at være sammen med. Du kunne 
godt tænke dig at hun blev hos jer et stykke tid, måske længe.

Note til dig som spiller: Isabel er din tante. Det ved du ikke, når 
fortællingen går i gang. Denne hemmelighed er ikke vigtig for fortællingen.

Du er en opdagelsesrejsende. Du elsker flirten. Du er fortabt. 
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OVERSIGT
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• Sebastians fortælling fokuserer på hvordan hans forhold til Benjamin 
glider du af kontrol. Sebastian leger med den lette flirt over Benjamin, 
men forsøger at hive i land lige så snart tingene bliver for seriøse.

• Scenariet handler ikke om at tage valg, men om at skabe det eskaleren-
de vanvid, når i taber kontrollen til jeres følelser.

• Der er 21 forudbestemte scener. Nogle af jeres handlinger vil være for-
udbestemte, og er udtryk for vanviddet og Husets indflydelse på jer.

• Din frihed består i at udforske forholdet til Benjamin, og hvordan Se-
bastian reagerer på vanviddet og kontroltabet. I et øjeblik kan det være 
du giver man intrykket af at være tiltrukket, imens du så pludseligt 
vender på en tallerken.

• Du skal ikke være bange for at hande meget frit indenfor scenernes 
rammer. Spillederen kan altid tage tingene tilbage på sporet, hvis det er 
nødvendigt.

At spille med Hus
• Huset er en rolle, ligesom de andre fire. Jo længere fremme i er i scena-

riet, jo mere begynder du at behandle Huset som var det en person.

• Når du fysisk interagere med spilleren der spiller Huset, betyder det 
inde i fiktionen at du interagerer med Huset eller en genstand, for 
eksempel en stol eller en væg.

• Isabel kalder Huset for “Rose,” og kan interagere med det som en 
person fra starten. 

• Når Hus rører ved dig, repræsenterer det en følelse eller en trang din 
karakter har. 

• Du bestemmer selv hvordan du fortolker berøringen. Hvis Hus spiller 
er uenig kan hun altid øge mængden af fysisk press.

• Du må godt kæmpe imod, skubbe Hus væk, eller interagere fysisk med 
spilleren. Dog er det sådan at hvis Hus bliver ved med at presse, så skal 
du altid tabe konflikten i sidste ende. Huset vinder altid.

Wilhelm

Benjamin

Lena (Dead)

Sebastian

Isabel

Lost sister
Second marriage

M
other/SonSo

n/
Fa

th
er

Stepbrothers
Just graduated High-SchoolHigh-School student

Author



BENJAMIN



Du er en ung teenager med et år tilbage af gymnasiet. Det sidste par år har 
du boet sammen med din far, Wilhelm, hans nye kone Lena og Sebastian, 
din ældre stedbror. Da Lena begik selvmord tidligere på året, ville du rigtig 
gerne være der for Sebastian. Lena betød også meget for dig, men han 
havde mistet sin mor, og ønskede sådan at sige det rigtige til ham, at være 
den der passede på ham i sin sorg. Men du har svært ved at komme ud af 
din skal. I stedet føltes det som om, du holdt øje med ham fra det fjerne, 
uden nogensinde at finde de rigtige ord. Måske burde du bare have holdt 
op med at søge efter ordene.  Bare have holdt om ham, mens han græd. 
Men du turde ikke.

Ved den sidste fest i var ved, så du hvordan Sebastian forførte en af dine 
mandlige klassekammerater. De stod og kyssede intenst i haven. Du prøve-
de at sige til dig selv, at det var forkert at stirre, men du kunne ikke stoppe 
dig selv. Så stirrede han tilbage på dig, og i et kort øjeblik var det som om, 
han nød dit blik.

Du ligger på din seng og onanerer, mens du forestiller dig, at dine to yn-
dlingskarakterer fra “Hunger Games” har sex med hinanden, lige før de 
slår hinanden ihjel. Du elsker at finde på erotiske fortællinger. For nylig 
er du begyndt at skrive dit eget dystopiske teenagedrama, inspireret af 
“Hunger Games”, “Battle Royale” og lignende fortællinger. I fortællingen 
er hovedpersonen, Blinkie, fanget i et område med hans bedste ven Stormer 
og deres klassekammerater. De forfører, bliver forført af, og kæmper til 
døden med deres klassekammerater. I sidste ende er Blinkie og Stormer 
dog altid loyale over for hinanden. Blinkie er selvfølgelig Benjamin selv, og 
Stormer er Sebastian.

Pludselig føles det, som om nogen kigger på dig. Er Sebastian ude foran 
døren? Står han og kigger gennem nøglehullet? Tanken skræmmer dig. Du 
holder en kort pause, men ryster det af dig og går i gang med at røre dig 
selv igen. En del af dig ønsker at han faktisk stod der, med øjnene fikseret 
på dig.

BENJAMIN

Din lyst: Du er en dagdrømmer. Du kan forsvinde ind i dine fantasier, når 
som helst du keder dig eller ikke lige gider det, der foregår rundt om dig. 
Fantasierne er ofte erotiske, fantasifulde eller direkte mærkelige. Nogle 
gange skriver du dem ned for ikke at glemme dem. Dine fantasilandskaber 
er fyldt med mærkelige mennesker og situationer, der ofte overrasker dig. 
Nogle af dem er inspireret af de bøger og film, du godt kan lide. Her på det 
sidste er de begyndt at blive mere og mere originale. Det skræmmer dig, 
at du ikke er i stand til at styre, hvad der kommer frem i dine fantasier. Og 
hvad nu, hvis du kunne udleve dem? Det ville være frygtindgydende - og 
uimodståeligt.

Din længsel: Du er speciel. I skolen syns de fleste andre, at du er mærkelig, 
og det har været svært for dig at skabe en forbindelse til de fleste af dem. 
Du længes efter en autentisk forbindelse med nogen, der ikke dømmer 
dig eller får dig til at føle skam. Du længes efter en, du kan udforske det 
ukendte, erotiske med, imens I holder tæt om hinanden, uden frygt eller 
lyst til at give slip.

Din vrede: Du bliver rasende, når du føler at dine hemmeligheder bliver 
afsløret. Når du ikke har nogen beskyttelse mod andre menneskers in-
dtrængen. Du bliver rasende på dig selv for at være så mærkelig. Det er din 
egen skyld, at andre mennesker ikke kan nå dig. Det giver dig lyst til at 
straffe dig selv.
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Livet i Huset føles som en drøm. Men når den er fyldt med dine lyster, er det så mere et mareridt?



Dig og Huset
Når fortællingen begynder, er i lige ankommet til et sprudlende art nou-
veau palæ. Tæt på ligger en sø med et efterladt spabad. Efter din stedmor, 
Lena, døde, opdagede din far, Wilhelm, at han havde arvet dette Hus. Han 
følte, at det ville være godt for familien med lidt fred og ro, og besluttede 
sig derfor for at flytte derud med dig og Sebastian. På vejen samlede i en 
tomler op ved navn Isabel, og inviterede med ud til Huset.

Dine fantasier kommer til live, når du skriver, og dette Hus er det perfekte 
sted at skrive. Allerede første dag fandt du et helt perfekt sted, hvor du kan 
gemme dig væk og skrive. Det er et soveværelse med gamle fotografier af 
filmstjerner fra forgangne tider. De fleste af dem ser bekendte ud, men du 
er ikke i stand til at sætte navn på dem. Det er ikke så vigtigt hvem de var. 
Du har allerede givet dem nye, passende navne. Men det er ikke kun det 
rum, du føler dig hjemme i Huset på en måde, du aldrig har oplevet før. 
Du elsker at de mange forskellige ting i Huset. De mange teksturer og 
hvordan de føles mod din hud.

Dig og de andre
Dig og Sebastian (din stedbror): Da din far giftede sig med Lena, flyt-
tede hendes søn, Sebastian, ind. Du ser op til ham, og syns han er utroligt 
spændende. Det er svært at finde balancen mellem dit behov for at få hans 
anderkendelse, og samtidigt ikke blive fuldstændigt domineret af ham. Du 
fanger nogle gange dig selv i at stirre på hans smukke krop, når du ikke 
tror han kigger. Du vil virkeligt gerne have hans anderkendelse, og kunne 
godt tænke dig, at han viste dig, at han godt kunne lide dig, og syntes du 
var noget særligt.

Dig og Wilhelm (far): Nu hvor Lena er væk, er du begyndt at få en irra-
tionel frygt for, at han også forsvinder. Der er så mange ting, du gerne vil 
snakke med ham om, men det er svært at finde de rigtige ord. Selvom en 
del af dig gerne vil fortælle ham alt, holder skammen dig tilbage. Når I er 
alene sammen, snakker I næsten overhovedet ikke sammen længere. Men 
allerhelst kunne du bare godt tænke dig, at den sikre, rolige far du Husker 
vendte tilbage, så du kunne føle dig sikker på, at han kunne passe på dig. 
Du vil så gerne komme tættere ind på ham, men for nu må et blik være 
nok.

Dig og Isabel (den fremmede): Du er stadig ikke sikker på, hvordan du 
har det med tomleren. Hun føles spændende, men også en smule farlig. 
Hun har hemmeligheder, det er du sikker på, og du er meget interesseret 
i, hvad der gemmer sig bag den rolige facade, som hun præsenterer verden 
for. På det seneste er nogle af personerne i dine erotiske fantasier begyndt 
at ligne hende. Du kunne godt tænke dig at finde ud af, hvad der gemmer 
sig bag facaden, og lære hende at kende.

Til dig som spiller: Isabel er Lenas yngre søster. Dette ved du ikke, når 
fortællingen starter. Hemmeligheden kommer ikke til at være vigtig for 
fortællingen.

Dig og Lena (Din afdøde stedmoder): Du voksede op alene med din far. 
For et par år siden giftede han sig med Lena, og hun blev hurtigt som en 
mor for dig. Hun var borgmester i jeres lille by. Alle kendte hende, og ulig 
resten af jer havde hun nemt ved at snakke med alle. Hun var et naturligt 
center for opmærksomhed, både hadet og elsket af folk i byen. Men i fam-
ilien vidste I, at hun havde dage som var meget svære for hende. På de dage 
trak hun sig ind i sig selv, og du lærte at holde dig væk. Det var et chok for 
dig, at hun dræbte sig selv. Det føles stadigt mærkeligt. I modsætning til dig 
var hun så stærk, og du vil gerne være i live, lige meget hvor hård dagen har 
været. Du savner hende, som hvis hun havde været din rigtige mor.

Du er en dagdrømmer. Du er en ener. Du er hemmelighedsfuld. 
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• Benjamins fortælling fokuserer på spændingen mellem hans lyster 
overfor hans stedbror Sebastian, overfor hvor langt han er villig til at 
gå, for at gøre dem til virkelighed.

• Scenariet handler ikke om at tage valg, men om at skabe det eskaleren-
de vanvid, når i taber kontrollen til jeres følelser.

• Der er 21 forudbestemte scener. Nogle af jeres handlinger vil være for-
udbestemte, og er udtryk for vanviddet og Husets indflydelse på jer.

• Din frihed består i at udforske forholdet til Sebastian, og hvordan 
Benjamin reagerer på vanviddet og kontroltabet. Hvilken slags person 
bliver Benjamin, når han først begynder at give efter for sine lyster?

• Du skal ikke være bange for at hande meget frit indenfor scenernes 
rammer. Spillederen kan altid tage tingene tilbage på sporet, hvis det er 
nødvendigt.

At spille med Hus
• Huset er en rolle, ligesom de andre fire. Jo længere fremme i er i scena-

riet, jo mere begynder du at behandle Huset som var det en person.

• Når du fysisk interagere med spilleren der spiller Huset, betyder det 
inde i fiktionen at du interagerer med Huset eller en genstand, for 
eksempel en stol eller en væg.

• Isabel kalder Huset for “Rose,” og kan interagere med det som en 
person fra starten. 

• Når Hus rører ved dig, repræsenterer det en følelse eller en trang din 
karakter har. 

• Du bestemmer selv hvordan du fortolker berøringen. Hvis Hus spiller 
er uenig kan hun altid øge mængden af fysisk press.

• Du må godt kæmpe imod, skubbe Hus væk, eller interagere fysisk med 
spilleren. Dog er det sådan at hvis Hus bliver ved med at presse, så skal 
du altid tabe konflikten i sidste ende. Huset vinder altid.

Wilhelm

Benjamin

Lena (Dead)

Sebastian

Isabel

Lost sister
Second marriage
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Just graduated High-SchoolHigh-School student
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Del 1
Først læser Wilhelm op. Så kan I 
snakke lidt. Så læser du.

Læs langsomt. Du fumler og har ofte 
svært ved at finde de rigtige ord. Tag 
masser af kunstpauser, kig rundt, og 
interager tavst med Wilhelm og Hus.

De lå med deres kroppe tæt sammen 
under et gammelt pariserhjul, som var 
styrtet til jorden for længe siden.

Den ødelagte forlystelsespark gav en-
delig et gemmested, hvor man kunne 
hvile sig. Fra pariserhjulet kunne man 
se, hvis andre var på vej.

De havde løbet i en time. Blinkie var 
så træt, at tårerne løb ned af hans 
kinder.

“Du skal ikke være ked af det,” sagde 
Stormer og begyndte stille og roligt at 
tørre tårerne væk. “Du er en fighter.” 
Blinkie kiggede på ham, og ønskede at 
øjeblikket ville vare for evigt.

Hold en lidt længere pause her, og 
snak lidt med Wilhelm.

Wilhelm læser op.

BLINKIE OG STORMER
Del 2
De var lige ved at blive fanget i et 
bagholdsangreb af Ståltrådssøstrene, 
da de sneg sig over til Bjørnecaféen. 
Engang havde dette været stedet for 
alle børn, der higede efter vaniljeis 
med karamelsovs.

Blinkie smilede, mens han forestillede 
sig, hvordan det ville være at dele en 
isvaffel med Stormer. Hvordan de ville 
spise fra hver deres side, imens deres 
læber langsomt nærmede sig hinanden. 

De så Ståltrådssøstrene et øjeblik, før 
de gik til angreb. Blinkie undveg lige 
præcis hurtigt nok til at til at redde 
sit liv, men en af dem nåede at hoppe 
op på ham. Han følte skærende metal 
mod sine læber. Han hørte Stormer 
skrige hans navn.

Hold en lidt længere pause her, og 
snak lidt med Wilhelm.

Wilhelm læser op.

Del 3
Blinkie hviskede Storms navn, mens 
han stirrede ind i de vilde øjne på 
pigen, der var i gang med at slå ham 
ihjel. Pludselig blev hendes blik tomt. 
Stormers kniv sad dybt i halsen på 
hende. Den anden søster lå allerede 
livløs på gulvet, dræbt af Stormers 
harpun.

Stormers smukke hænder var dækket 
af blod. “Du bløder,” sagde han med 
bekymring i stemmen. Der løb stadigt 
blod ned fra Blinkies læber.

Stormer skulle lige til at tørre blo-
det væk fra hans læber, da han lagde 
mærke til fjendernes blod på sine egne 
hænder. Han bøjede sig forover, og 
tørrede blodet væk med tungen i ste-
det. Blinkie lukkede sine øjne og lagde 
mærke til, hvordan han begyndte at få 
jern på.

Hold en lidt længere pause her, og 
snak lidt med Wilhelm.

Du kommer til at læse denne tekst højt under to 
af dine scener. Læs det igennem på forhånd så du 
har et indtryk af Benjamins fiktion.



WILHELM



Du er en enkemand i fyrrerne, som har haft moderat succes med at skrive 
horror- og thrillernoveller. Arret fra din kones nylige død føles stadigt 
dybt og friskt. Hun efterlod dig alene med din søn Benjamin og din 
stedsøn Sebastian.

Lena var dit livs store kærlighed. I fik kun et par år sammen, før hun slog 
sig selv ihjel. De fleste kendte hende kun som borgmesteren i jeres lille by. 
Hun var et naturligt midtpunkt, både elsket og hadet. Du kendte hende på 
en måde som ingen andre gjorde. Hendes små blikke, når hun ikke troede 
du kiggede. Hendes pludselige aktivitetsudbrud, hvor hun tog dig med ud 
på eventyr.

Meget få mennesker udenfor familien vidste, at hun også havde dage, der 
var meget svære for hende. Hun trak sig helt ind i sig selv, og hvis hun 
overhovedet snakkede, var det kun for at kritisere jer eller verden generelt. 
De sidste uger var hun direkte modbydelig, og du undgik hende. Du fandt 
hende i badekarret med håndleddene skåret i stykker.

Du savner hende så meget. Nogle morgener føles det som et mareridt, 
du bare venter på at vågne fra. Var det hele din skyld? Gjorde du hendes 
liv forfærdeligt? Du troede, du vidste hvem du var, men efter hendes død 
er det gået op for dig, at du løj for dig selv. Du lukkede dig inde, væk fra 
hende, fra dig selv og fra resten af din familie. Fra nu af vil du leve et mere 
ærligt liv. Du vil ikke lade dig skræmme af dine passioner. Du vil lade dem 
flyde over i dine bøger og i forholdet til de mennesker, der betyder noget 
for dig.

WILHELM

Din lyst: Din lyst er pludselig og voldsom, som en gigantisk bølge der 
smadrer imod strandkanten. Du prøver at undgå at blive fanget i strøm-
men, men mister balancen. Du Husker tilbage på dengang du kunne 
onanere i ro og mag for at hjælpe dig med at sove. Nu er der en desperation 
i din selvtilfredsstillelse – en sult, og hver orgasme giver dig kun en kort 
pause, før dine lyster truer med at overmande dig igen. Du fantaserer om 
Lena, og om seksualiserede versioner af fortællinger fra dine egne bøger. 
Du prøver at holde de lyster, du nu føler, under kontrol. Ikke så de udsluk-
kes, det er de for spændende til, men ved at blive stærk nok til, at det er 
dig, der styrer dem, og ikke den anden vej rundt.

Din længsel: Din frygt for dine følelser og dit begær skabte en mur mellem 
dig og andre mennesker. Det stopper nu. Du længes efter ærlighed og en 
mulighed for endelig at have et autentisk forhold til dem, du holder af. Du 
håber, at den sorg og skyld, som Lenas død efterlod, kan forvandles til et 
minde, som binder familien endnu stærkere sammen. Men mest af alt læng-
es du efter Lena. Hvis hun kom tilbage, ville du gøre alt anderledes denne 
gang.

Din vrede: Din magtesløshed gør dig rasende. Du kunne ikke forhindre 
din kærlighed i at dø. Du har lyst til at råbe af hende. Hvordan kunne hun 
være så ondskabsfuld? Hvordan kunne hun efterlade dig, Benjamin og Se-
bastian sådan her? Men hun er væk, og det eneste, du har, er en vrede uden 
fokus. Du har lyst til at smadre noget i tusind stykker.
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Min verden forsvinder ligesom sand i min hænder. Sorg og lyst blandes i en tornado, der suger mig læn-
gere og længere ind i sig. 



Dig og Huset
Når fortællingen begynder, er I lige ankommet til et sprudlende art nou-
veau palæ. Tæt på ligger en sø med et efterladt spabad. Efter Lena døde, 
fandt du ud af, at du havde arvet dette Hus. Lena havde aldrig nævnt det 
for dig. Du følte, at det ville være en god idé for din familie at få lidt fred 
og ro, og bestemte dig spontant for, at I skulle flytte derud hele sommeren. 
På vejen samlede I en tomler ved navn Isabel op, og du inviterede hende 
med ud til Huset.

Den første dag i Huset fandt du et atelier med store vinduer, hvorfra man 
kunne se søen. Det var fyldt med halvfærdige portrætter af smukke men-
nesker, både unge og gamle. Du kan allerede mærke, hvordan de bliver en 
inspiration til din næste roman.

Det er det perfekte sted at gøre din næste roman færdig. “Cirkus uden 
grænser.” Den handler om at vågne op en morgen, og pludselig indse at 
man hverken kender sig selv eller sine lyster længere. Om hvordan en 
mand bliver fængslet af sine lyster.

Huset fylder dig med inspiration, og nogen gange er det som om dine kar-
akterer og scenerier bliver levende i Huset. Er dine fortællinger begyndt at 
blive mere mærkelige og morbide? Nogen gange tager du dig selv i at tale 
med Huset og møblerne, som et maleri eller et udstoppet dyr.

Dig og de andre
Dig og Isabel (den fremmede): Du samlede hende op, da I kørte ud til 
Huset. Hun stod og tomlede, og virkede som om hun var faret vild. Når du 
kigger på hende, kommer du af en eller anden grund til at tænke på Lena. 
Du kan mærke, at du finder hende mere og mere tiltrækkende. Du har lyst 
til at lære hende at kende, og måske skabe et tættede bånd.

Til dig som spiller: Isabel er Lenas yngre søster. Dette ved Wilhelm ikke, 
når fortællingen starter, men hemmeligheden er ikke vigtig for fortællingen. 

Dig og Benjamin (din søn): Lige siden Benjamin var lille, har han været 
mindre og mere genert end andre børn. Du har altid følt et stort ansvar for 
at beskytte ham og for at hjælpe ham i sin opvækst. Det har været meget 
svært for dig at gøre på det sidste. Både på grund af dine humørsving-
ninger, men også fordi det virker som om, at han trækker sig mere og mere 
ind i sin egen verden. Du vil gerne være den far han fortjener, men I har 
ikke rigtigt været i stand til at danne en forbindelse siden Lenas død.

Dig og Sebastian (din stedsøn): Da du giftede dig med Lena, og hun flyt-
tede ind sammen med Sebastian, var du opmærksom på, at en teenagedreng 
nok ikke ville opfatte dig som en forælder. Du holdt dig derfor meget 
i baggrunden og overlod tingene til Lena. Du havde også travlt med at 
skrive, så måske lærte du ham bare ikke rigtigt at kende. På vej ud til Huset 
besluttede du dig for, at det var på tide, at I begyndte at lære hinanden 
bedre at kende. Du vil gerne være vigtig for ham og få ham til at føle sig 
som en del af familien.

Du er passioneret. Du er familieorienteret. Du er frustreret. 
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• Wilhelms fortælling fokuserer på spændingen mellem hans voksende 
tiltrækning til Isabel, og hvordan han er ude af stand til at seperere 
disse fra hans kærlighed til hans døde Hustru Lena.

• Scenariet handler ikke om at tage valg, men om at skabe det eskaleren-
de vanvid, når i taber kontrollen til jeres følelser.

• Der er 21 forudbestemte scener. Nogle af jeres handlinger vil være for-
udbestemte, og er udtryk for vanviddet og Husets indflydelse på jer.

• Din frihed består i at udforske forholdet til Isabel, dit minde om Lena, 
og hvordan Wilhelm reagerer på vanviddet og kontroltabet. Et lille 
trekantsdrama der udspiller sig i dit hoved. I et øjeblik kan det være at 
du begynder at føle dig tiltrukket af at de har den samme livsenergi, i et 
andet kan det være at Isabels grin fylder dig med sorg.

• Du skal ikke være bange for at hande meget frit indenfor scenernes 
rammer. Spillederen kan altid tage tingene tilbage på sporet, hvis det er 
nødvendigt.

At spille med Hus
• Huset er en rolle, ligesom de andre fire. Jo længere fremme i er i scena-

riet, jo mere begynder du at behandle Huset som var det en person.

• Når du fysisk interagere med spilleren der spiller Huset, betyder det 
inde i fiktionen at du interagerer med Huset eller en genstand, for 
eksempel en stol eller en væg.

• Isabel kalder Huset for “Rose,” og kan interagere med det som en 
person fra starten. 

• Når Hus rører ved dig, repræsenterer det en følelse eller en trang din 
karakter har. 

• Du bestemmer selv hvordan du fortolker berøringen. Hvis Hus spiller 
er uenig kan hun altid øge mængden af fysisk press.

• Du må godt kæmpe imod, skubbe Hus væk, eller interagere fysisk med 
spilleren. Dog er det sådan at hvis Hus bliver ved med at presse, så skal 
du altid tabe konflikten i sidste ende. Huset vinder altid.

OVERSIGT
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Læs følgende op langsomt. Det er 
svært for dig at skrive det, så tag mass-
er af pauser hvor du kigger rundt, 
tænker og interagerer med Benjamin 
og Huset.

Del 1
“Kærlighed er den maske mennesket 
bærer, når livets sandheder bliver 
uoverkommelige”

Døren var lukket. Hans ansigt var 
frosset i en paralyseret maske.

Han råbte hendes navn. Det eneste 
svar var vinden, hyletonen i hans 
ører og hans bankende hjerte. Hans 
hænders slag gav genlyd mod døren.

Han løftede foden og gav døren et 
hårdt spark. Det eneste, han fik ud af 
det, var følelsen af hvordan hans krop 
gav efter og kollapsede på gulvet. Det 
var ligesom deres første gang. Hun 
havde kastet ham ned i sengen.

Hold en længere pause her, og snak 
kort med Benjamin.

Benjamin læser op.

CIRKUS UDEN GRÆNSER
Del 2
Døren gav efter. Der var en sær, støvet 
duft. Alt i hele lejligheden var flænset 
i bittesmå stykker.

I stuen var hver eneste side fra bøgerne 
i bogreolen minutiøst revet ud. Det 
skabte et smukt landskab af papir.

Han forestillede sig, hvor smuk 
hendes krop måtte have været, da hun 
rev det hele i stykker. På den hvide 
væg var der våd maling: “Jeg kan ikke 
vente, til vi er alene. Jeg har en vidun-
derlig overraskelse til dig!”

Hold en længere pause her, og snak 
kort med Benjamin.

Benjamin læser op.

Del 3
Badeværelset var klinisk rent. På gul-
vet var der klynger af røde stearinlys 
som stadig brændte lystigt. Badekaret 
i midten af rummet var fyldt med syv 
bundter røde roser og hendes livløse 
krop. Den smukke brudekjole var 
misfarvet af det mørkerøde vand.

Hun var som en elegant, hvid statue. 
Bleg, og med øjnene stirrende imod 
loftet, var hun endelig faldet til ro.

Hold en længere pause her, og snak 
kort med Benjamin.

Benjamin læser op.

Del 4
Hans hjerte pumpede, mens han 
stirrede på hende. Hun var hans hvide 
porcelænsdukke. Uendeligt smuk og 
kold.

Han kæmpede desperat for at holde 
følelserne tilbage, men de udspilede 
pupiller viste tydeligt hans overvæl-
dende længsel.

Han bøjede sig ned, kyssede hendes 
blodige læber og slikkede dem blidt, 
mens den sidste varme forlod hændes 
krop.

Hold en længere pause her, og snak 
kort med Benjamin.

Benjamin læser op.

Du kommer til at læse denne tekst højt under en 
af dine scener. Læs det igennem på forhånd så du 
har et indtryk af Wilhelms fiktion.



ISABEL



Du mødte hende for et par uger siden. Du tomlede. Hun kørte tværs 
gennem landet for at overtage en gammel restaurant i en afsides by. Hun 
virkede så afklaret. Så sikker på, hvor hun var på vej hen, og hvad hun 
gerne ville. Det var du vild med. Og så var hun lækker – med kort, sort hår 
og tatoveringer, der var usmagelige på den helt rigtige måde. I knaldede 
på et vejsidemotel den aften. Det var vidunderligt. Men næste morgen var 
hun gabende kedelig. Hvis hun nu bare havde været en smule anderledes! 
I stedet blev du tiltrukket af det gamle tapet i rummet. Det var fyldt med 
blomster og dyr og føltes sært erotisk. Hendes stemme gled i baggrunden, 
og du begyndte at finde på fortællinger om dyrene på tapetet.

Du er en kvinde, der prøver at forstå din fortid, samtidig med at du 
kæmper for at finde et liv i nutiden. Da fortællingen begynder, er du lige 
vendt tilbage til dit barndomshjem. Et sprudlende art nouveau palæ. Tæt 
på ligger en sø med et efterladt spabad. Du boede der sammen med din 
søster Lena, da I var små. Du Husker ikke din tid i Huset særligt godt, 
og er i tvivl om, hvor meget af det, du kan Huske, der var virkelighed, og 
hvor meget der blot var et lille barns forvirrede fantasier. Men du er dog ret 
sikker på, at du ikke var glad.

I et af de minder, du Husker, var det som om Huset var i live og passede på 
dig. Du skændtes ofte med din mor, og når hun blev rigtigt sur, låste hun 
dig og din søster inde på jeres værelse resten af aftenen. Det var der, Huset 
passede på jer. I samlede nogle tæpper og puttede jer op af væggen. I begy-
ndte at kalde Huset for “Rose.”

En dag, hvor du var virkeligt vred, stirrede du ind i et spejl og bad Rose 
om at få dine forældre til at forsvinde. Før ugen var omme, var det sket. 
Lettelsen blev hurtigt til frygt, og det endte med, at dig og din storesøster 
løb væk fra Huset. Du Husker den gule kjole hun havde på, da hun tog din 
hånd og løb. “Lad være med at kigge tilbage!”. Rose levede i væggene, og 
du blev nødt til at efterlade hende. 

ISABEL

Efterfølgende blev dig og Lena splittet ad, og dit liv blev en lang, trist serie 
af børnehjem og plejefamilier. De dage er forbi, heldigvis. Du styrer dit 
eget liv og lever som en nomade. Du flytter fra by til by og eksperimenter-
er med forhold, frisurer og stoffer. Du vidste ikke, hvor din søster boede, 
før du fandt ud af, at hun var død. Du kom til begravelsen og stod lidt i 
baggrunden. Du så hendes mand, hans søn, og Lenas søn. Hvem var de? 
Efter begravelsen overvejede du at tage kontakt. Da du fandt ud af, at de 
havde arvet det gamle Hus, som i løb fra dengang, besluttede du dig for at 
tage med dem derhen. Den dag, de tog afsted, sørgede du for at stå på vejen 
derhen, og tomlede dig med i bilen. Af en eller anden grund vidste du bare, 
at de ville samle dig op. Du har ikke fortalt dem, at du er Lenas søster, eller 
at du boede i Huset som barn. Det kommer du nok til, bare ikke lige i dag.

Din lyst: Du længes efter vilde oplevelser. Noget, der ryster dig i din 
grundvold, og efterlader dig målløs. Du vil også virkeligt gerne gøre det 
ved en anden, så I sammen kan opleve, hvordan verden kan eksplodere. 
Begær og lidenskab er mægtige kræfter.

Din længsel: Du længes efter fuldt ud at kunne stole på et andet menneske. 
Og efter et menneske, som forstår dig instinktivt, uden at du hele tiden skal 
forklare, hvad det er, du har brug for. Er det mon overhovedet muligt for 
en som dig? Måske fortjener du ikke en, du kan stole på, når du selv er så 
utilregnelig. 

Din vrede: Når du føler dig fanget, bliver du ikke bange. Du bliver vred. 
Du er klaustrofobisk, og laver frygt om til handling, når fysiske eller 
følelsesmæssige vægge presser sig sammen om dig. Andre mennesker 
frustrerer dig. Du stiller hele tiden nye krav til dem, og de kan ikke opfylde 
dem. Så bliver du vred på dem, men endnu mere vred på dig selv, fordi du 
aldrig er i stand til at holde fast i noget godt.

1/3

Hvis du vil have gode ting skal ske for dig, bliver du nød til at sparke verden til den giver efter.



Dig og de andre
Dig og Wilhelm: Du var meget nysgerrig efter at finde ud af, hvem din 
søsters mand var. Du nåede aldrig at ses med Lena før hun døde, men han 
kunne måske hjælpe dig med at finde ud af, hvilken slags menneske hun var 
blevet. Nu er han begyndt at repræsentere den familie, du aldrig havde, og 
som du altid har længtes efter. Det virker som om, han forstår dig og sætter 
pris på dig. Men du er bange for at miste dig selv, hvis du binder dig for tæt 
til ham og de andre i Huset. Kommer du også til at ødelægge alt det, der er 
godt for dig, denne gang? Du vil gerne være vigtig for ham. Du kunne godt 
tænke dig, at han var helt desperat efter dig.

Dig og Rose (Hus): Du har boet her før som barn. Det ved de andre ikke 
endnu. Da du kom tilbage, var det som om en gammel flamme tændtes i 
dig.

Du udforsker Huset og prøver at få fortiden til at give mening. Noget af 
det første du gjorde, da du ankom, var at gemme små depoter af svampe og 
andre stoffer rundt omkring i Huset. Det er din lille hemmelighed. Stof-
ferne kan hjælpe dig med at få de intense oplevelser, du længes efter. Sam-
tidig giver de dig en flugtvej, hvis du føler, at Huset og din fortid begynder 
at kvæle dig igen. Du både længes efter og frygter at møde Rose igen. Når I 
mødes, er du sikker på, at hun vil lytte.

Når du rører ved genstandene i Huset, forestiller du dig, at hun kan 
mærke det. Du savner hende og du er rasende på hende.

Til dig som spiller: Jo længere frem du kommer i scenariet, des mere vil du 
behandle alt i Huset, som om det er en del af Rose. Hvert eneste tæppe og 
trægulv er en chance for at røre og blive rørt.

Dig og Sebastian (Lenas søn): Du har mødt hans slags før. Fyldt med 
selvsikkerhed og fryd i sine små julelege, på nogle måder lidt ligesom dig. 
Hvilket måske ikke er så mærkeligt, når nu I er i familie. Han er Lenas søn, 
han er sjov at være sammen med, og han får dig til at føle, at det er ok at 
blive her lidt længere.

Dig og Benjamin (Wilhelms søn): Denne unge mand tilbringer det meste 
af sin tid med sine egne fantasier og dagdrømme. Han er tydeligvis fasci-
neret af dig.

Dig og Lena: Du fortryder nu, at du aldrig lærte din søster at kende som 
voksen. Var det fordi, hun ikke prøvede at få kontakt, eller fordi hun ikke 
vidste hvor du var? Hvem var hun, før hun blev borgmester og mødte 
Wilhelm? Hvorfor begik hun selvmord? Det finder du nok aldrig ud af. Du 
kunne godt tænke dig at høre mere om hende. Så kunne du måske forestille 
dig, hvordan det ville have været, hvis I var blevet sammen.

Du er en evetyrer. Du er selvstændig. Du handler før du tænker. 
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• Isabels fortælling fokuserer på spændingen mellem hendes voksende 
tiltrækning overfor Wilhelm, imens hun samtidigt bliver hevet ind i et 
mærkeligt erotisk forhold med Huset.

• Scenariet handler ikke om at tage valg, men om at skabe det eskaleren-
de vanvid, når i taber kontrollen til jeres følelser.

• Der er 21 forudbestemte scener. Nogle af jeres handlinger vil være for-
udbestemte, og er udtryk for vanviddet og Husets indflydelse på jer.

• Din frihed består i at udforske spændingen mellem forholdet til Wil-
helm, Huset, og hvordan Isabel reagerer på vanviddet og kontroltabet. 
Det ene behøver ikke at udelukke det andet, og du kan sagtens omfav-
ne bordet imens du kysser med Wilhelm.

• Du skal ikke være bange for at hande meget frit indenfor scenernes 
rammer. Spillederen kan altid tage tingene tilbage på sporet, hvis det er 
nødvendigt.

At spille med Hus
• Huset er en rolle, ligesom de andre fire. 

• Når du fysisk interagere med spilleren der spiller Huset, betyder det 
inde i fiktionen at du interagerer med Huset eller en genstand, for 
eksempel en stol eller en væg.

• Du (Isabel) kalder Hus “Rose,” og kan interagere med bygningen som 
om den var levende. Jo længere frem vi når i scenariet, jo mere begyn-
der de andre også at behandle Hus som en person.

• Når Hus rører ved dig, repræsenterer det en følelse eller en trang din 
karakter har. 

• Du bestemmer selv hvordan du fortolker berøringen. Hvis Hus spiller 
er uenig kan hun altid øge mængden af fysisk press.

• Du må godt kæmpe imod, skubbe Hus væk, eller interagere fysisk med 
spilleren. Dog er det sådan at hvis Hus bliver ved med at presse, så skal 
du altid tabe konflikten i sidste ende. Huset vinder altid.
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HUS



Du ligger på lur bag skovens træer, tæt ved en smuk sø. Du er bygget i 
“jugend” stilen, med tung eg og blomstrende tapet. Få mennesker ved, at 
blomsterne vrider sig, når du bliver liderlig. Udenfor er haven tilgroet, for 
det er længe siden, nogen har taget sig af dig. Du har ligget tom i mange år 
nu, og din sult og ensomhed er kun vokset.

Op igennem årene har mange forskellige mennesker boet i dig og fyldt dig 
op. Du har lyttet med i deres mest intime øjeblikke og følt deres våde hud 
mod dine lagener.

De sidste, der levede i dig, var to unge piger og deres forældre. Pigerne hed 
Isabel og Lena. De havde nogle frygtelige skænderier med deres mor. De 
slog på hende og ødelagde hendes ting. Hendes reaktion var at begynde at 
græde, før hun låste dem inde på deres værelse resten af aftenen. Så gik hun 
ned til deres far, gik på knæ og begyndte at knappe hans bukser op. Isabel 
og Lena sad så alene inde på værelset, samlede tæpperne og lænede sig op 
ad dine vægge. Du omfavnede dem, som var de dine egne døtre. De kaldte 
dig “Rose.”

En dag, da de havde været låst inde virkeligt længe, kiggede Isabel ind 
i spejlet på hendes værelse og fortalte dig, at hun ville have, at hendes 
forældre forsvandt. Det sørgede du så for, men af en eller anden grund 
blev hende og Lena virkeligt bange og kede af det. Lena endte med at tage 
Isabels hånd og løbe væk. Du så dem ikke igen før nu, hvor Isabel endelig 
er vendt tilbage.

Ud over Isabel er en familie på tre flyttet med ind: Benjamin og Sebastian, 
to stedbrødre, og deres far Wilhelm.

HUS

Din lyst: Det føles dejligt kildende, når nogen kommer til at røre ved dine 
vægge. Du udlever dine lyster gennem andre, og når du har stærke følelser 
eller drifter, har dine beboere en tendens til at føle det samme. Du elsker 
deres blik, når de pludselig ikke genkender deres egne handlinger. Og det 
bedste er, når deres grænser bliver overskredet, og det pludseligt går op for 
dem, at de godt kan lide det.

Din vrede: Mennesker er hykleriske. De taler så meget godt om sig selv og 
andre, men mellem deres hjems fire vægge er der ren råddenskab. De har 
efterladt mærker på dig. Der er usynlige sædrester på gulvtæppet fra en 
mand, der skabte drømme hos små, uskyldige piger og efterlod dem med 
tårer ud af øjnene. Der er sprækker i et garderobeskab, hvor et hoved blev 
smadret. Det startede som en leg, men endte brat. Hans jordiske rester 
ligger under nogle statuer i haven.

Din længsel: Du har været fanget alene med dig selv i noget, der føles som 
en evighed. Du længes efter at række ud over dine vægge og røre ved de 
ting, du begærer. At fortælle andre, hvad de betyder for dig. Men du kan 
ikke. Væggene er dit fængsel. Du er blandt dem hele tiden, du er der i deres 
mest intime øjeblikke, men du kan aldrig snakke til dem.
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ensomhed og sult.



De andre
Isabel (nu voksen): Isabel er blevet en smuk, voksen kvinde nu. Det giver 
dig kuldegysninger, hver eneste gang hun rører ved dine vægge. I har mistet 
så mange år sammen. Du er meget ked af, hvad der skete, men det er svært at 
sige til hende, når du ikke kan kommunikere direkte med hende. Du vil have, 
at hun skal være tæt på dig hele tiden, så du kan mærke hendes bløde hud.

Lena (Isabels afdøde søster): Du overhørte de andre snakke om, hvordan 
Lena endte med at gifte sig med Wilhelm, og at hun slog sig selv ihjel for 
nylig. På den ene side savner du hende, men på den anden side skulle hun 
aldrig have forladt dig.

Benjamin (Wilhelms søn): Er en fin teenagedreng. Du elsker hans generte 
blik, når han kigger på sin stedbror Sebastian. Han skriver erotiske novel-
ler, hvor han fantaserer om Sebastian. I hans nyeste fortælling er hovedper-
sonen Blinkie fanget i et dødsspil med hans bedste ven Stormer og deres 
klassekammerater. De forfører, bliver forført af og kæmper til døden mod 
deres klassekammerater. Blinkie og Stormer er dog altid loyale over for 
hinanden. Du elsker at kigge med, når han ligger på sengen og onanerer. 
Hvordan mon, han ville have det, hvis hans fantasier blev til virkelighed?

Sebastian (Lenas søn): Er Benjamins lidt ældre stedbror. Sammen med 
de andre er han altid glad og charmerende, men når han er alene, er det 
tydeligt, at han har det ad helvede til. Han udforsker ofte Huset med sit 
kamera, klar til at fange alle dine små personlige detaljer. Han ser ud til 
at kunne lide det, når Benjamin flirter med ham, men returnerer det ikke. 
Du fantaserer ofte om, hvordan det ville se ud, hvis Benjamin bøjede ham 
forover og penetrerede ham. Han har brug for at forstå, at Benjamin ville 
være god for ham.

Wilhelm (Lenas mand): Er Benjamins far og Sebastian stedfar. Du har 
ikke haft så meget opmærksomhed på ham, da du har haft så travlt med de 
andre. Du har dog lagt mærke til, hvordan han kigger længselsfuldt efter 
Isabel, selv om han nok ikke selv har lagt mærke til det endnu. Du hader 
når han gør det.

Du spiller det tavse rovdyr.
• Dine centrale handlinger i fortællingen er afgjort på forhånd. Du spiller 

ud fra en drejebog, der tager dig igennem Hus’ rejse. Til hver scene 
får du en kort beskrivelse af, hvordan du skal spille den, som du læser, 
efter spillederen har introduceret scenen.

• Scenariet handler ikke om at tage valg, men handler om de følelser vi 
får, når vi taber kontrollen.

• Du spiller Hus, som om det var en person. Altid fysisk til stede, men 
tavs.

• Når de andre kigger på dig og rører ved dig, interagerer de med Huset. 
Det kan være, at de læner sig op ad en væg, eller råber ned ad en af 
korridorerne. Det kan være ret intimt og intenst, når de rører dig.

• Du kan ikke kommunikere verbalt, men kan i stedet stirre på dem, gå 
ind og ud af deres intimsfære, røre ved dem, stå i vejen eller ånde dem i 
nakken.

Følelsesmæssigt pres.
• Når du rører ved de andre spillere, skal de fortolke det som en følelse 

eller trang, som deres karakter har. Du har evnen til at styre de andres 
følelser og lyster. Gennem dette kan du bruge de andre som dit person-
lige legetøj.

• Brug de andre til at udleve dine fantasier. Berør dem på en rar måde, 
når du føler at de burde nyde noget. Press deres hænder tættere på 
hindanden, når du har lyst til, at de skal være tættere sammen. 

• Der er ingen garanti for, at de føler det, du gerne vil have. Hvis de ikke 
reagerer, som du gerne vil have dem til, kan du altid eskalere, indtil du 
direkte styrer deres kropsdele.

• Brug det, som om du er et sygt monster, der leger med nyt, lækkert 
legetøj.

• De andre må godt gøre modstand, men hvis du bliver ved, skal de til 
sidst give efter. I sidste ende vinder Huset altid.

• Spillederen har også denne evne, nogle gange vil han samarbejde med 
dig, og andre gange vil han modarbejde dig.

You are frustrated. You are a alone. You are hungry. 
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Inspiration til fysiske manipulationer:
Isabel og Wilhelm omfavner hinanden kærligt. 

• Trøst: Du lægger dine hænder på dem begge. De holder fast om hi-
nanden i et stykke tid, og giver så slip, mens de kigger hinanden dybt i 
øjnene.

• Lyst: Du nusser Wilhelms bryst, mens du begynder at skubbe hans 
hænder ned imod Isabels ende. Wilhelm reagerer ved at holde om hen-
de og kysse hende.

• Væmmelse: Du lægger pres på Isabels mave. Hun reagerer ved at skub-
be Wilhelms væk.

Sebastian er vred og råber ad Benjamin

• Magtesløshed: Du holder Benjamins arme fast, så han ikke kan bevæge 
sig. Benjamin reagerer ved at sidde passivt i sin stol uden at reagere på 
Sebastians vrede.

• Konfrontation: Du knytter Benjamins næver og presser dem mod Se-
bastian. Benjamin begynder at råbe tilbage, og skænderiet eskalerer.

• Lyst: Du begynder at nusse Sebastian på en erotisk måde. Sebastian 
bliver ved med at råbe, men pludselig begynder han at holde om Ben-
jamin.
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SCENER (HUS)

Til spillederen: Riv alle siderne med 
Hus’ scener i fire stykker langs midten.  
Du har nu 23 sider. Læg dem i en pæn 
bunke og smid denne side væk. 

Hold en smule igen med dine 
fysiske manipulationer til at 
begynde med. Eskaler dem 
langsomt.

1. Middag
Alle

Du bevæger dig rundt blandt de andre, og lader dig blive rørt. 

2. Sandt og falsk
Sebastian, Isabel og Benjamin

Du hygger dig med at lege med Benjamin og nyde deres smukke kroppe.

Forslag: Du kan lægge press på Benjamins kind, for 
at tvinge ham til at kigge på Sebastian.



3. Fik du scoret til festen?
Sebastian og Benjamin

Du bliver langsomt mere liderlig, og begynder lige så stille at lege mere 
med deres kroppe.

4.  Hvad skete der egentlig? 
Isabel og Wilhelm

Du lytter først og fremmest. Når deres fortællinger rører dig, kan du ud-
trykke dette ved at røre dem lidt igen.

5. Hører jeg til? 
Sebastian og Wilhelm

Glo intenst på deres kroppe, mens du forestiller dig, hvordan Sebastians 
ansigt vil se ud, når han bliver kraftfuldt penetreret.

Du er passiv i denne scene. Du starter som gyngestolen, men kan bevæ-
ge dig rundt. De andre kan interagere med dig ved at røre ved dig og 
stirre på dig.

6. Skrevne fantasier
Benjamin og Wilhelm

Du lytter til deres fortællinger. Imens rører du ved deres kroppe og presser 
dem til at dykke dybere ned i deres fantasier.

Forslag: Rør dem på en erotisk måde og 
press langsomt deres kroppe mere sammen.



7. Velkommen tilbage
Isabel og Rose (dig)

Du prøver at kommunikere med Isabel igen. Du er undskyldende og prø-
ver at fortælle hende, at du stadig har følelser for hende.

8. Jeg kan næsten røre ham
Benjamin og hans fantasi af Sebastian

Mens du nyder Benjamins krop med dine øjne og hænder, forsøger du at 
gøre Benjamin mere og mere liderlig.

10. Tante
Sebastian og Isabel

Du prøver at forføre Isabel. Du vil have hende til at røre dig, og komme 
tilbage ind i dig.

9. Jeg har ikke sagt hele sandheden 
Wilhelm og Isabel

Hold dig tæt på dem og lad dem røre dig.

Du ser Isabels længselsfulde blikke mod Wilhelm. Det gør ondt. Hvad nu 
hvis hun forlader dig og flytter et andet sted hen. Du er bange.

Du er passiv i denne scene. De andre kan interagere med dig ved at kig-
ge på dig og røre ved dig.

Når alt kommer til alt er en menneske-
kroppen bare en bunke varm, 
pulserende kød.

Herfra skal du ikke holde dig tilbage med det 
fysiske spil. De skal mærke det.



11. Dukker og svampe
Isabel og Rose (dig)

Du leger med Isabel og dukkerne på en sexuel måde. Du lokker hende mod 
gulvet eller væggen, så i kan mærke hinanden igen.

12. Afvisning 
Sebastian og Benjamin

Du lurer sultent, imens Benjamin nærmer sig Sebastian, og forestiller dig 
hvordan det kommer til at se ud, når de endelig får hinanden.

Du er passiv i denne scene, og de andre kan røre dig alt hvad de har lyst 
til.

13. Skamfyldte glæder
Wilhelm og Benjamin

Du mærker deres nøgne kroppe presse sig ned i dine stole og smager deres 
salte sved. Du rører ved deres kroppe og presser dem længere ud i deres 
lyster.

Forslag: Stil dig fysisk i vejen for dem, så de 
ikke kan se hinanden. Gør det ubehageligt 
for dem, når de kigger på hinanden.

14. Middag for tre
Isabel, Wilhelm og dig

Få Isabel til at forstå at du er bedre for hende. Læg an på hende, og 
stil dig i vejen for deres romance.

Forslag: Press hende mod gulvet eller væggen. Gør 
nydelsen så stor, at hun glemmer alt om Wilhelm.



15. Spabadet
Benjamin og Sebastian

Vent lidt før du starter, og gå så i gang med forspillet lidt efter. Så begynder 
du at tvinge dem til at ville have hinanden, og til sidst tvinger du dem til at 
være sammen.

16. Skal det være mere dystert?
Wilhelm og hans fantasi af Isabel/Lena

Du leger med Wilhelms frustration og vrede, og viser ham hvor dårligt og 
ondskabsfuldt et menneske han er.

17. Ødelagt og elsket
Sebastian og Wilhelm

Start scenen med at lade Wilhelm og Sebastian have en øm stund sammen. 
Begynd stille at bevæge dig tættere på dem. Så begynder du at ødelægge 
dem ved at tvinge dem til at være sammen. Det gør dig mere liderlig, når 
det ikke er rart.

18. Lær at elske
Sebastian og hans fantasi af Benjamin

Sebastian skal lære, at det eneste, han har brug for, er Benjamin.  Det er rart 
når man kigger på Benjamin og rører ved Benjamin. Det er ikke rart, når 
man ikke gør det.

Nogle gange bliver man nødt til 
at smadre bikuben for at smage 
honningen. 

Når du er færdig, kommer han til at hungre efter ham

Forslag: Du skal ikke være bange for at lægge 
kræfter i. Det gør dig alligevel mere liderlig, når 
de gør modstand. Hvis du kan, så slut scenen med 
Sebastian på knæ foran Benjamin.



19. Den sidste middag
Alle

Du starter som scenens fysiske midpunkt: Bordet.

Du er passiv modtager i scenen, og må bare tage imod hvad de andre nu 
vælger at gøre.

21. Syg kærlighed
Wilhelm og Isabel

Du vil erobre Isabel til dig selv, og vil gerne have hende til at afvise Wil-
helm. 

20. Søde fristelser
Benjamin og Sebastian

Du styrer Sebastian efter behov, og serverer ham, så Benjamin kan nyde 
ham som en sulten hund, og opfylde sine inderste lyster.



Du er på dit værelse. Du skriver og 
onanerer til dine fantasier:

Del 1:
De lå ved siden af hinanden på en stor 
gren oppe i et træ. Hævet over det 
blodbad der foregik nedenunder.

Der var ingen vind den aften, så skri-
gene og de vrede råb føltes som var de 
lige ved siden af dem.

Blinkie havde lært at ignorere lydene. 
Hans og Stormers kroppe var sam-
menflettet under termotæppet, som de 
havde taget fra ulvebanden tidligere 
på dagen.

Pludseligt spændte Blinkie i hele 
kroppen. Stormers skridt var presset 
op imod hans baller, og han kunne 
mærke, at Stormer fik jern på.

Hold en pause her, og lad Wilhelm 
læse op.

Del 2:
Stormer gav ham et undskyldende 
smil. Hans ansigt var så tæt på, at 
Blinkie blev nødt til at vælge, om han 
kiggede på hans øjne eller mund.

“Undskyld. Er er ubehageligt?” 
“Nej,” sagde Blinkie svagt. Han tog 
en rystende indånding og stak sin 
hånd ned i Stormers bukser.

HANDOUT 1: BLINKIE OG STORMER, DEL 2
Blinkie lukkede øjnene og lod sin 
hånd hvile på Stormers pik. Han nød 
dens pulserende varme mod hans 
kolde hånd.

I et øjeblik var der helt stille. Så 
eksploderede luften rundt om dem. 
Trykbomber!

Hold en pause her, og lad Wilhelm 
læse op.

Del 3
Da Blinkie åbnede sine øjne, var det 
som var han blevet ramt af et elektrisk 
chok. Med et var han vågen og klar til 
at kæmpe.

En gren, der sad lavere nede, havde 
dæmpet hans fald. Hvor længe havde 
han været bevidstløs? Hvor var 
Stormer?

Han klatrede stille ned fra træet og 
trak begge sine knive, imens han 
lyttede efter noget, der kunne fortælle 
ham, hvor Stormer var blevet af. Hvis 
de havde så meget som krummet et 
hår på hans hoved, var de døde!

Et kort øjeblik tænkte han tilbage på 
det øjeblik, de havde delt, og følelsen 
af Stormers pik. Så hørte han et skrig. 
Det var Stormers stemme!

Hold en pause her, og lad Wilhelm 
læse op.

Del 4
Han kunne se dem klart og tydeligt. 
De havde ikke opdaget ham. Stormer 
var i midten af lysningen. Joe Ulv 
havde bundet ham op i et net, hvor 
han nu lå helt nøgen.

Han befamlede Stormers bagdel, mens 
han ramlede løs om den belønning, 
der ventede, når de leverede ham til 
spilmestrene dagen efter.

Joe nåede aldrig hen til slutningen 
af sin hoverende monolog. Blinkie 
skar halsen over på ham, og mærkede 
varmen fra blodet, der strømmede ned 
ad hans hænder.

Han skubbede liget til side og krav-
lede ind i nettet til Stormer. Stormer 
aede hans hår og begyndte at tage 
hans tøj af. Hans øjne sagde: “Lad os 
blive her for evigt.”



Du er på dit værelse. Du skriver og 
onanerer til dine fantasier.

Først læser Benjamin, så dig.

Del 1
Hans øjne bevægede sig nedad og 
stoppede ved synet af kvinden med 
den hvide svinemaske nede i snavset. 
Hun kiggede på ham med bedende, 
rødsprængte øjne.

Hendes hjælpeløshed gjorde ham 
liderlig. Han elskede desperationen. 
Til sidst spyttede hun ham i ansigtet 
som et sultent dyr, tog fat om hans 
ædlere dele og tvang dem ind under 
brudekjolen mellem hendes ben.

Hold en pause her og lad Benjamin 
læse op.

HANDOUT 2: CIRKUS UDEN GRÆNSER, DEL 2
Del 2
Mens hans kropsdele blev absorberet 
ind i hende, så han en anden nøgen 
kvinde i mørket. Hun gik frem imod 
ham, hendes øjne stirrede koldt og 
fulde af had.

Hendes arme og hænder dryppede 
rødt fra nyåbnede flænger. Det skabte 
smukke, forfærdelige mønstre på 
gulvet.

Hun kom tættere på, og de røde væsk-
er skabte blomsterlignende mønstre ud 
over den anden kvindes hvide kjole.

Han lænede sig hen imod hende, og 
hans tunge penetrerede hendes mund. 
Hun slikkede tilbage, og deres læber 
mødtes blidt.

Hold en pause her og lad Benjamin 
læse op.

Del 3
Han holdt hårdt om brudekjolen og 
begyndte at penetrere svinekvinden 
hårdt. Det var lækkert at se, hvordan 
hun uden held kæmpede for at holde 
skrigene tilbage.

Han ventede lidt, bare så han kunne se 
hendes bedende øjne. Så begyndte han 
igen, mens han nød smagen af metal 
fra den blødende kvindes læber.


