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Hej
- og velkommen til Troldsplint og Blåøje. Det
er historien om en lille familie, og den
sommer de tilbragte i Bedstes hus på landet,
mens hun var indlagt. Og endnu mere er det
historien om at blive revet rundt og få sine
minder og nutid påvirket af de livssyn og
sindsstemninger, som Troldsplint og Blåøje
repræsenterer. Spiltiden forventes at være 3-
4 timer.

Den grundlæggende tanke bag scenariet er,
at vi former historien om vores liv ud fra hvad
vi fokuserer på i nutiden, og hvilke ting vi
husker fra fortiden. Nogle vil påstå at hvis vi
vil, kan vi bare vælge at fokusere på det
rigtige, og så bliver alting godt.

I scenariet er det ikke så ligetil, for spillerne
bliver hele tiden forstyrret af Troldsplint og
Blåøje. Det kan være svært at holde fokus på
det positive, når Troldsplint råber i
baghovedet, at alt er farligt, og det kan være
svært at tage sig sammen til at tackle sine
problemer, når Blåøje siger, at det hele nok
skal gå, og hvis du går i byen i aften, er
problemerne nok væk i morgen.

Setting
Scenariet udspiller sig i en setting, der er

japansk inspireret, og hvor børn har
overnaturlige legekammerater uden at nogen
løfter et øjenbryn. Det er en verden, hvor
teknologi ikke fylder særlig meget. Der er
måske en gammel drejeskivetelefon i huset,
og mor har måske en gammel computer, men
vi er langt fra den moderne
informationsalder, og der er ingen TV eller
smartphones. Børns legetøj er hovedsageligt
dukker og bamser, og de bruger deres tid på
bøger og især på at gå på eventyr. Det er en
setting, der er tyvstjålet fra film som ”Min
nabo Totoro” og ”Chihiro og heksene” af
Hayao Miyazaki. Det er ikke nødvendigt at
kende filmene for at spille scenariet, men det
kan være en genvej til at fange stemning og
fortællestruktur.

Fortælling
Fortællingen i Troldsplint og Blåøje er en lille

fortælling, der først og fremmest handler om
kærlige og omsorgsfuld mennesker, der gerne
vil hjælpe hinanden. Det vil sige, det er ikke
en fortælling om hvordan forældrene råber af

hinanden og bliver skilt. Der er heller ikke
elementer af sex og vold, grusomhed eller
ondskab. Det interessante i scenariet er ikke
drama i familien, men hvordan de træffer
livsvalg sammen. Det er vigtigt at spillerne er
med på stemningen i scenariet, så de ikke
leder efter konflikter eller skurke, der ikke er
der.

Roller
Scenariet har fem roller, Aomame, en 11-årig

pige, hendes forældre, Satsuki og Kanta, og
hendes to magiske venner, Troldsplint og
Blåøje. Aomames rolle er at gå på eventyr,
finde på ting og lytte til Troldsplint og Blåøje.
Satsuki og Kanta kommer til at tænke over og
forholde sig til voksenproblemer og får
meget snakke-spil. Troldsplint og Blåøje får
en del fortælleret og manipulerer de andre
spillere. Det er ret forskellige spiloplevelser,
og det er værd at nævne for spillerne i
starten.
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Story line
Vi starter med at være hjemme hos den lille

familie i deres bylejlighed, den aften hvor
mor og far taler om, at de er nødt til at flytte
ud til Bedstes hus i nogle uger i
sommerferien, mens hun er indlagt. Bedste
bor meget langt væk, så man kan ikke pendle
frem og tilbage på samme dag, så de er nødt
til at flytte derop.
Herefter er vi med familien på flyttedagen.
Når vi ankommer til Bedstes hus, møder
Aomame Heksen under Huset, og forældrene
bliver mindet om deres opvækst på egnen for
mange år siden. Sidst på dagen samles de, og
Aomame fortæller om sin dag.
Så går der noget tid og vi genfinder familien

en aften hvor mor og far taler om at Bedste
stadig er syg, og det er usikkert, om hun
bliver rask igen. Næste dag tager Aomame ud
for at finde hjælp hos Skovens Herre eller
Flodens Ånd, mens forældrene spekulerer
over situationen derhjemme. Sidst på dagen
samles de, og Aomame fortæller om sine
eventyr.
Til sidst møder vi familien den aften, hvor

lægerne har ringet og sagt, at Bedste har det

bedre, men hun kan ikke bo alene fremover.
Forældrene skal finde ud af, hvordan de
passer på Bedste i hendes gamle år. Næste
dag tager Aomame ud for at søge råd hos
Skovens Herre eller Flodens Ånd, mens
forældrene taler mulighederne igennem.
Sidst på dagen samles de over aftensmaden,
og Aomame fortæller hvad hun har lært på
sine eventyr.

I en kort epilog møder vi familien igen
mange år senere, når mor og far er blevet
gamle, og Aomame er voksen. De sidder
samlet og taler om dengang de tilbragte en
sommer i Bedstes hus, langt ude på landet. I
epilogen bliver de mange scener og indtryk
som spillerne har været igennem, kogt ned til
ét dominerende minde, som er det de husker
fra den sommer.

Struktur
Scenariet er bygget op omkring en cirkulær

rutine, hvor vi starter med at forældrene taler
sammen, mens Aomame lytter i smug.
(Scenetype: Efter Sengetid) Herefter taler
Aomame med Troldsplint og Blåøje om
hvordan de skal forstå det, forældrene talte

om (Aomames Valg). Den forståelse,
Aomame lægger sig fast på, bestemmer, om
hun leger med Troldsplint eller Blåøje næste
dag (Eventyrscener). Den hun IKKE vælger
bliver tilbage og påvirker forældrenes
Voksenscener. Sidst på dagen samles familien
til aftensmaden, og Aomame fortæller om sin
dag (Aomame Fortæller). Herefter laver
historien et spring i tid på et par uger, og
Troldsplint og Blåøje fortæller hvordan den
mellemliggende tid er gået. Og så starter
næste hjul med ”Efter Sengetid”.

Biroller
Der er tre fastlagte biroller, som spilles af dig

som Spilleder. Det er Heksen under Huset,
Flodens Ånd og Skovens Herre. Det er vigtigt,
at du gør dem eventyrlige og giver dem
holdninger til de voksnes diskussioner. Det er
via dem du binder Aomames eventyr
sammen med forældrenes virkelighed,
simpelthen ved at de snakker om de samme
ting som forældrene, men på en måde som
passer sig for et magisk væsen. Der er der
hjælp til i afsnittet ”Det voksne i det
magiske”.
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Bedste og hendes sygdom
Bedste og hendes sygdom er en del af

baggrunden for scenariet. Det er grunden til
at familien rejser ud på landet, grunden til at
Aomame lærer mere om sine forældre og
møder fantastiske væsner, og grunden til at
forældrene bliver mindet om, hvor de
kommer fra. Bortset fra det spiller Bedste og
hende sygdom ikke en rolle i scenariet.
Bedste er på intet tidspunkt med i scenerne,
og sygdommen bliver ikke præciseret. Det er
sådan, for at sikre sig at det ikke bliver en
fortælling om den syge Bedstemor, men
derimod en fortælling om familien og dens
tid derude på landet.

Voksne og Magi
De magiske elementer i scenariet, inklusiv

Troldsplint og Blåøje, skal repræsentere en
anden del af rollernes personlighed end den
spiller, der formelt har rollen.

I scenerne mellem Aomame og det magiske
møder hun direkte, fysiske væsner, som
fortæller hende ting, og hun kommer hjem
og forklarer hvad Flodens Ånd eller
Troldsplint har fortalt hende. For de voksne

roller, Satsuki og Kanta, er der mere tale om
en indre dialog, hvor de oplever at tale med
sig selv. Når samtalen er færdig, kommer de
tilbage til familien og siger, at de har tænkt
meget over det og er nået frem til noget nyt.
Da Satsuki og Kanta var børn havde de det

ligesom Aomame, og talte med magiske
venner, men med tiden har de affundet sig
med at det bare var en del af en barnlig
fantasi. Forældrene er ikke spor bekymrede
over at Aomame har magiske
legekammerater, og de vil spørge ind til hvad
legekammeraterne gjorde og sagde, men ikke
om de nu også reelt findes.

Fortælleret
I scenariet ligger der en god del fortælleret

hos spillerne og hos dig som Spilleder. Der er
ikke nogen prædefinerede minder fra
fortiden, eller nogen fast beskrivelse af
Bedstes hus og egnen hvor hun bor. Der
ligger særligt en del fortælleret på Troldsplint
og Blåøje, så det er vigtigt i castingen at
vælge nogen, der er gode til at finde på i de
to roller. Det giver jeg nogle tips til senere.
Under Handouts er der en liste med japanske

navne, som spillerne kan trække på hvis de
får lyst.

Børn og voksne
Scenariet har som sagt to voksne roller,

Satsuki og Kanta og en barnerolle, Aomame.
Det er vigtig at der er tydeligt forskel mellem
voksne og børn, men det skal helst ikke ende
med at forskellen bliver, at Aomame opfører
sig barnligt. For at hjælpe med give følelsen
af voksne vs barn skal Aomames spiller altid
være i højdeforskel med forældrene. Dvs. hvis
forældrene sidder på stole, så sidder
Aomame på gulvet. Hvis forældrene står op,
sidder Aomame på en stol. Det skulle gerne
bevirke, at Aomame kan spilles ”ubarnligt”
uden at man mister det klare magtforhold
mellem voksne og børn.
Når Aomame er på eventyr med Troldsplint

og Blåøje er hun blandt ligeværdige, og der er
ingen højdeforskel.
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Efter Sengetid
Satsuki og Kanta sidder og taler voksensnak efter Aomame er lagt

i seng. Aomame sidder under bordet eller bag døren og lytter, uden
at forældrene ved det. Aomame sidder på gulvet, hvis forældrene
sidder ved bordet, så der er højdeforskel på barn og voksne.

Det er i disse scener, hvor Kanta og Satsuki kan være uenige eller
bekymrede eller kede af det. Det er de aldrig sammen med
Aomame, hvor de har travlt med at være voksne og ansvarlige og
opbyggelige.

Satsuki og Kanta får udleveret hver sit sæt Samtalekort, som du
finder under Handouts. Dem kan de bruge, hvis samtalen skulle gå i
stå.
Spilleder klipper scenen, gerne inden de er blevet helt færdige med
snakken, så der er noget at spille videre på i Voksenscenerne næste
dag.
Scenerne spilles semi-live og realtime. Troldsplint og Blåøje er ikke

med i scenen.

Hver akt er bygget op så vi starter med en scene Efter Sengetid, efterfulgt af en scene med Aomames Valg af legekammerat og dermed
perspektiv. Det valg bestemmer om hun leger med Troldsplint eller Blåøje i den efterfølgende Eventyrscene, og hvem forældrene har følgeskab af
i deres Voksenscener. Til sidst i hver akt er der en scene, hvor Aomame fortæller om sin dag, når familien er samlet om aftensmaden. Mellem
akterne er der et kort mellemspil, hvor Troldsplint og Blåøje fortæller hvad der er sket siden sidst.

Aomames Valg
Scenerne kommer direkte i forlængelse af Efter Sengetid. Aomame

er listet op i seng, og sammen med Troldsplint og Blåøje prøver hun
at finde ud af, hvad hun skal synes om det hun lige har hørt.
Scener starter altid med at Spilleder spørger, hvordan Troldsplint og
Blåøje ser ud i den her scene, så vi markerer skiftet fra de voksnes
virkelighed til barnets fantasi. Troldsplint og Blåøje prøver at
overbevise hende om at tro på hver deres fortolkning, og scenen
slutter når, når Aomame vælger side. Den hun vælger er herefter
den Valgte og den anden er den Fravalgte.
Scenerne spilles semi-live og realtime
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Eksempel

Aomame : Mor sagde at Bedste var syg

Troldsplint: Ja, det er rigtig dårligt nyt. Gamle mennesker dør af selv

de mest almindelige sygdomme. Vi må hellere tage os godt af hende i

den sidste tid.

Blåøje: Sikke noget sludder, Bedste har altid været stærk som en

okse, så hun er tilbage på benene om lidt. Lad os snige os ud og gå på

opdagelse i morgen.

Aomame: Du har ret, Troldsplint. Lad os lave en tegning til hende.

[Troldsplint er nu den Valgte, Blåøje er den Fravalgte]

Eksempel

Satsuki: Så kom Aomame endelig i seng.

Kanta: Jeg er godt nok bekymret over at vi river hende ud af skolen i så

lang tid, men jeg synes ikke rigtig jeg kunne sige det, mens hun var her.

Satsuki: Jeg synes du gør det værre end det er – den skole har aldrig været

god for hende. Det skal vi selvfølgelig ikke sige til hende, men …

[Aomame spidser ører bag døren]
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Eventyrscener
I 1. akt er Eventyrscenen lige ud af landevejen med Aomame og den

Valgte, der leger rundt om huset og finder Heksen under Huset, som
fortæller om Flodens Ånd og Skovens Herre, og om de voksens situation,
set fra hendes synspunkt.

I 2. og 3. akt lægger Eventyrscenerne ud med at Aomame og den Valgte
tegner et kort og lægger en plan for, hvordan de kommer ud og finder
Flodens Ånd eller Skovens Herre. Når de har lagt planen, spørger Spilleder
den Fravalgte, hvad den Valgte har misforstået. Hvis Blåøje er den Valgte,
spørger Spilleder Troldsplint, hvilke farer Blåøje har overset, og hvad der
kan gå galt. Hvis Troldsplint er den Valgte, spørger du Blåøje, hvad de går
glip af og hvilke genveje de har overset.

2. akt: det viser sig at den Valgte har ret og alt går efter planen. 
Aomame møder Flodens Ånd eller Skovens Herre som fortæller Aomame 
om de voksnes situation, ud fra deres verdenssyn. 
3. akt: det viser sig at den Fravalgte havde ret, og intet går efter planen. 
Når situationen går i hårdknude og den Valgte må give op, så skifter den 
Valgte plads med den Fravalgte, som redder dagen. Herefter møder 
Aomame Flodens Ånd eller Skovens Herre, som fortæller Aomame om de 
voksnes situation, ud fra deres verdenssyn. 

Eventyrscenerne klippes af Spilleder, og spilles som klassisk bordrollespil 
med in character samtaler, kombineret med at spillerne beskriver hvad de 
gør og Spilleder definerer omgivelsernes reaktion. 

Eventyrscener og Voksenscener foregår i løbet af dagen, og vi krydsklipper mellem dem, så Aomames eventyr med den Valgte flettes sammen
med forældrenes gøremål med den Fravalgte ved deres side.
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Akt 3, eksempel

Aomame : Hvad skal vi have med?

Troldsplint: Vi er nødt til at have gummistøvler med, når vi skal

krydse marsken, og chokolade til de farlige tudser, så de lader os

slippe forbi.

Spilleder: Blåøje; Hvad har Troldsplint overset?

Blåøje: Det bliver højt solskin i morgen, så tudserne holde sig væk,

og fordi de har gummistøvler på bliver turen langsom og tung, og

de kommer først frem meget sent.

Spilleder : Da I begiver jer afsted skinner solen fra en skyfri

himmel, og der går ikke lang tid før gummistøvlerne føles tunge

og besværlige.

[…]

Spilleder: I prøver at kravle op i træet, men hver gang Troldsplint

siger ”Pas på”, bliver I lidt tungere, så grene bøjer sig nedad. Den

lille grankogle ved siden af jer ryster nogle frø af sig og siger : ”I

kommer aldrig op med alle de bekymringer i rygmarven.” Hvad

gør I?

Troldsplint: øh…det ved jeg ikke…

Spilleder: - og puf, Troldsplint forsvinder i en lille sky af dybe suk,

og Blåøje kigger grinende ned fra grenen ovenfor.
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Voksenscener
I voksenscenerne møder vi Satsuki og Kanta hver for sig i løbet af

dagen, hvor de har deres gøremål, som at sætte hylder op, rense ud
i køkkenet, luge køkkenhaven osv. Her går de og taler med sig selv,
mindes fortiden og spekulerer over fremtiden.

Scenerne foregår som en indre dialog, hvor den Fravalgte taler
med den voksne og præger samtalen. Den voksne skal give den
Fravalgte ret, men den Fravalgte må godt protestere mod noget den
voksne siger. Rent mekanisk virker det sådan at hver gang den
Fravalgte har defineret noget om fortiden eller fremtiden, så skal
den voksne sige ”Ja, sådan føles det”.
Scenerne klippes af Spilleder.
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Aomame Fortæller
”Aomame Fortæller” har form af en samtale omkring aftensmaden

ved slutningen af dagen. Aomame fortæller om sine eventyr i løbet
af dagen og Satsuki og Kanta lytter og spørger ind til det. I disse
scener må Satsuki og Kanta ikke være uenige eller diskutere
voksenting.
Scene klippes når Aomame siger, hun er færdig med at spise.

Det er vigtigt, at scenerne handler om Aomame og hendes dag, og
ikke om forældrenes interne snak, for ellers bliver scenen overflødig
og ligegyldig, og fortællingen slutter ikke cirklen ved at bringe
barnets fortolkning tilbage til de voksne.
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Eksempel

[Kanta går og luger i køkkenhaven. Aomame er ude og lege med

Troldsplint, så Blåøje er med far]

Blåøje: Nå, hvad synes vi så om alt det her? Jeg tror egentlig at det

nok skal blive godt

Kanta: Ja, sådan føles det. Jeg kunne nu stadig godt være lidt

bekymret for det med skolen, selvom Satsuki jo har ret i at Aomame

ikke lærer så meget som hun gerne skulle.

Blåøje : Pjit, pjat, hun lærer det hun skal, lige meget om hun er i den

ene eller den anden skole. Hun er en god unge, som sagtens kan klare

sig. Hun læste jo bøger allerede som 5 årig!

Kanta: Ja, sådan føles det. Måske er der ikke den store grund til

bekymring.

Eksempel

Aomame : Jeg mødte Flodens Ånd i dag, jeg skal hilse !

Satsuki: Tak for det. Hvordan går han og har det?

Aomame : Han går og bekymrer sig om han nu også lærer nok, når

han sådan svømmer rundt hele tiden, langt fra biblioteker, og kun får

de bøger, der lander i vandet. Så vi blev enige om at jeg skal låne ham

nogle bøger, så han ikke kommer bagud. Måske også en avis ind i

mellem.

Kanta: Er du nervøs for om du lærer nok?

Aomame: Næh, jeg læser en masse selv, så jeg lærer rigeligt. Jeg er

færdig med at spise, må jeg godt gå fra bordet?
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Mellemspil
Mellem akterne får Troldsplint og Blåøje lov til at fortælle,

hvordan de forløbne uger er gået for de spilpersoner, de var
sammen med i foregående akt. Hvis Aomame f.eks. legede
med Troldsplint i 1. akt, så fortæller Troldsplint i starten af 2.
akt om hvordan Aomame har haft det, siden vi så dem sidst.
Blåøje vil så til gengæld fortælle, hvordan Kanta og Satsuki har
oplevet det.
Mellemspillet tjener som et direkte oplæg til den første scene

i næste akt, Efter Sengetid.
Scenen er en fortællescene, og klippes af Spilleder.
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Eksempel

Troldsplint: Det har været nogle rigtig lange uger for Aomame. Hun

har ikke rigtig nogen at lege med herude, og Kanta og Satsuki har

haft så travlt med Bedste og hinanden at hun bare har gået rundt for

sig selv. Hun savner sine venner inde i byen rigtig meget.

Blåøje: Satsuki og Kanta har haft nogle vidunderlige dage,. De kan

næsten ikke huske hvornår de sidst har haft så god tid til bare at

være sammen og snakke. Selvom Bedste er syg, så har det været så

sjovt at besøge hende og mindes gamle dage. Ind imellem kan de

faktisk slet ikke huske hvorfor de overhovedet flyttede herfra.



Det voksne i det magiske

Et nøgleelement i scenariet er din evne som Spilleder til at sørge for at afspejle de voksnes snak i Aomames eventyrscener. Med
udgangspunkt i de Samtalekort, som Kanta og Satsuki får udleveret, er der her nogle forslag til hvordan du kan fortælle dem ind i Aomames
eventyr. Det er kun tænkt som inspiration, det er ikke noget, du skal huske udenad.
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Døden
Skovens Herre kunne tale om, at alt 
bevares i vores årringe, og at vores 
forfædre er den jord vores rødder står 
i, så de lever videre i os. 

Økonomi
Aomame kunne møde et skræmt lille 
egern, der samler forråd til vinteren og 
er meget bekymret om der nu er nok. 
Egernet kunne ende med at konkludere, 
at der faktisk altid har været nok. 

Arbejde
Aomame kunne møde en flittig bi, der 
knokler løs og elsker hvert sekund af 
det, fordi hvad skulle den dog ellers 
lave?

Børn
Aomame kunne møde en tudse med sine 

mange små haletudser. Tudsen kunne fortælle 
Aomame om at den slet ikke kunne forestille sig 
at være enebarn, for det lyder da utroligt 
ensomt.

Skole
Aomame kunne møde en gammel klog ugle, som 
fortæller at faktisk, så er alt det bedste lærdom, 
det man oplever. Den har faktisk aldrig læst en 
bog, men alle ved jo hvor klog den er, fordi den 
kender verden. 

Forventninger til livet
Flodens Ånd kunne grine af menneskenes ide om 
at de kan forudse hvad der ligger omkring det 
næste hjørne. Flodens Ånd ved aldrig hvad der 
venter, kun at det bliver anderledes. 

Alderdom
Aomame kunne møde en gammel 
skildpadde, som fortæller at det bedste 
ved at blive gammel er, at skjoldet 
endelig passer helt godt, og den varmer 
sig på alt det den har oplevet. 

Flytte hjemmefra
Aomame kunne møde en fugleunge på 
sin første flyvetur, og den kunne forklare 
at det bedste i verden er at se om 
vingerne kan bære. Og at reden i øvrigt er 
alt for lille nu.

Hvor skal man bo
Aomame kunne møde en Skovmus og 
en Markmus, der ikke kan blive enige 
om hvor de skal spise frokost, for 
marken er fuld er korn, men skoven er 
fuld af bær. 



Afvikling
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Indledning

Opvarmning 1, Om at fortælle verden
Giv spillerne de visuelle handouts og navnelisten, og bed dem

vælge et par billeder og fortælle ud fra dem. Stil ledende spørgsmål
(Hvad kan man ikke se? Hvem bor under taget?) Introducer selv
Heksen under Huset.
Noter dig, hvem der har nemt ved at fortælle og finde på.

Opvarmning
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Start med at byde spillerne velkomne og gengiv hvad du har læst i
teksten under Setting, Voksne og Magi, Fortælling, Roller.

Vær sikker på, at de er med på at det ikke er et scenarie med
skurke og konflikter, men en fortælling om en kærlig familie. Det
spændende er ikke at skændes med sin familie, men at træffe valg
sammen med dem.

Sæt så spillerne ind i strukturen i scenariet, så de er med på den
cirkulære struktur og scenetyperne. Brug Scenehjulet under
Handouts, og vær sikker på at de forstår forskellen mellem
scenerne.

Fortæl dem lidt mere om forskellen på rollerne samt hvor vi starter
henne i historien (første afsnit under Story Line)

Opvarmning 3, Navne
Navnene kan godt være lidt besværlige, så hvis dine spillere har

svært ved dem kan du lægge en øvelse ind her. Gå en runde, hvor
hver spiller beskriver deres karakters fysiske udseende og hvordan
de bor (Troldsplint og Blåøje vælger tilfældig form) og lad alle
sætninger starte med ”Jeg hedder …, og jeg …”

De to der havde nemmest ved fortælleøvelserne skal du caste som
hhv. Troldsplint og Blåøje.
Aomame, Satsuki og Kanta kan du caste efter spillernes
præferencer.

Giv dem tid til at læse rollerne, og læg en pause ind her, så ingen
føler de skal læse under tidspres. Prøv at lure om nogen af spillerne
har læseproblemer, og tag evt. en snak med dem i pausen, så de er
med. Vær lidt elegant omkring det, ik?
Husk at give Satsuki og Kanta deres Samtalekort.

Opvarmning 2, Om at skifte perspektiv
Vend så tilbage til billederne og spørg spillerne ”hvad er der
galt/farligt her på billedet” og bagefter ”hvad er der sjovt og
spændende her på billedet”. Stil begge spørgsmål til samme billede.
Og gør det et par gange.
Noter dig, hvem der har nemt ved øvelsen.

Gå straks til akt 1



1. Akt
Bedstes hus

 Efter Sengetid
Satsuki og Kanta sidder ved spisebordet i stuen, efter

Aomame er kommet i seng, og taler om at Bedste er
blevet indlagt, og de skal flytte op til hende i nogle uger i
sommerferien, og hvordan Aomame vil tage det.
Aomame sidder i skjul bag døren eller under bordet og

lytter.
Husk at Samtalekortene kan være en hjælp.
Spilleder klipper scenen

 Aomames Valg
Aomame, Troldsplint og Blåøje sidder i en hule under
dynen og diskuterer, hvad de skal synes om det mor og far
snakkede om?
Aomame klipper scenen ved at vælge, hvem hun vil lytte
til. Den hun vælger er den Valgte i næste scene.
Husk at spørge, hvordan Troldsplint og Blåøje ser ud i
scenen.

 Eventyrscene (Krydsklip med forældrenes scener)
Familien ankommer til huset, Aomame løber ud for at
lege med den Valgte, mens forældrene flytter ind.
Aomame og den Valgtes leg fører til Heksen under Huset,
der fortæller om Flodens Ånd, Skovens Herre og spørger
om gode historier derudefra.
Spilleder klipper scenen
Husk at fremhæve noget magisk/fantasifuldt, hver gang
du klipper tilbage til scenen.

 Voksenscene (Krydsklip med Aomames scene)
Krydsklip til scener med Satsuki og Kanta på loftet, hvor
den Fravalgte, beskriver minder til dem begge om at
vokse op herude på egnen.
Spilleder klipper scenen
Husk at fremhæve noget hverdagspræget og voksent, hver
gang du klipper tilbage til scenen.

 Aomame fortæller
Aomame, Satsuki og Kanta sidder ved aftensbordet, og
Aomame fortæller om, hvad hun har lavet i løbet af
dagen.
Aomame klipper scenen, ved at sige hun har spist op.
Husk at scenen handler om Aomames dag, ikke om
forældrenes.

13

13



2. Akt
Som forventet

Mellemspil
Troldsplint og Blåøje fortæller hvordan det er gået siden
vi sidst så familien. De fortæller for dem, som de brugte
tid sammen med i foregående akt.

 Efter Sengetid
Bedstes sygdom trækker ud, og familien er nødt til at
blive herude længere end de havde regnet med.
Satsuki og Kanta taler f.eks. om hvordan de skal få det
til at passe med deres arbejde og Aomames skole.
Aomame sidder i skjul bag døren eller under bordet og
lytter.
Husk at Samtalekortene kan være en hjælp.
Spilleder klipper scenen

 Aomames Valg
Aomame, Troldsplint og Blåøje sidder i en hule under
dynen og diskuterer, hvad de skal synes om det mor og
far snakkede om?
Aomame klipper scenen ved at vælge hvem hun vil
lytte til. Den hun vælger er den Valgte i næste scene.
Husk at spørge hvordan Troldsplint og Blåøje ser ud i
scenen.

 Eventyrscene (Krydsklip med forældrenes scener)
Aomame og den Valgte lægger en plan for at finde enten
Flodens Ånd eller Skovens herre. Den Fravalgte fortæller
Spilleder hvorfor planen er forkert. De tager på eventyr, og den
Fravalgtes forudsigelser viser sig at være forkerte, så alt går
som forventet.
Husk at fremhæve noget magisk/fantasifuldt, hver gang du
klipper tilbage til scenen.

 Voksenscene (Krydsklip med Aomames scene)
Krydsklip til scener med Satsuki og Kanta, som går rundt i
huset og spekulerer på hvad de gør, hvis Bedste bliver rask.
Hvor skal hun bo ? De har selskab af den Fravalgte.
Husk at fremhæve noget hverdagspræget og voksent hver gang
du klipper tilbage til scenen.

 Aomame fortæller
Aomame, Satsuki og Kanta sidder ved aftensbordet, og
Aomame fortæller om hvad hun har lavet i løbet af dagen.
Aomame klipper scenen, ved at sige hun har spist op.
Husk at scenen handler om Aomames dag, ikke om
forældrenes.
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3. Akt
Mod forventning

Mellemspil
Troldsplint og Blåøje fortæller hvordan det er gået siden
vi sidst så familien. De fortæller for dem, som de brugte
tid sammen med i foregående akt.

 Efter Sengetid
Bedste er blevet rask og bliver udskrevet snart. Men
hun kan ikke bo alene. Satsuki og Kanta taler f.eks. om
hvad de skal gøre, og hvad det vil betyde for Aomame.
Aomame sidder i skjul bag døren eller under bordet og
lytter.
Husk at Samtalekortene kan være en hjælp.
Spilleder klipper scenen

 Aomames Valg
Aomame, Troldsplint og Blåøje sidder i en hule under
dynen og diskuterer, hvad de skal synes om det mor og
far snakkede om?
Aomame klipper scenen ved at vælge hvem hun vil
lytte til. Den hun vælger er den Valgte i næste scene.
Husk at spørge hvordan Troldsplint og Blåøje ser ud i
scenen.

 Eventyrscene (Krydsklip med forældrenes scener)
Aomame og den Valgte lægger en plan for at finde den ånd hun
ikke besøgte i akt 2 (Skovens Herre eller Flodens Ånd). Den
Fravalgte fortæller Spilleder hvorfor planen er forkert. De tager
på eventyr, og den Fravalgtes forudsigelser viser sig mod
forventning at være korrekte, og den Fravalgte overtager scenen
fra den Valgte.
Husk at fremhæve noget magisk/fantasifuldt, hver gang du
klipper tilbage til scenen.

 Voksenscene (Krydsklip til Aomames scene på et tidspunkt, hvor hun
er med Blåøje)

Aomame har været længe væk, og Troldsplint gør Satsuki og
Kanta urolige. Forældrene skulle gerne tage ud og lede efter
hende, mens Troldsplint fortæller dem alt det, der kan være galt.
Husk at fremhæve noget hverdagspræget og voksent hver gang
du klipper tilbage til scenen.

 Aomame fortæller
Aomame kommer hjem/bliver fundet og genforenes med Satsuki
og Kanta, som har været meget urolige.
Spilleder klipper scenen, når familien har fået talt ud.
Husk at scenen handler om Aomames dag, ikke om forældrenes.
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Epilog
Kan I huske den sommer hos Bedste?

Vi møder familien igen, mange, mange år senere. Aomame er
blevet voksen, og Satsuki og Kanta er blevet gamle. De sidder
sammen i stuen over en kop the og mindes dengang de
tilbragte en sommer i Bedstes hus, fordi hun var syg.

 Bed Aomame, Satsuki og Kanta om at sætte sig hen til den
fatasiven, der prægede deres sommer mest.

 Bed så Troldsplint og Blåøje om at definere det mest
dominerende minde fra den sommer for dem, de hver især
har præget.

 Aomame, Satsuki og Kanta afslutter hvert minde ved at
nikke og sige ”Sådan var hele sommeren”.
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Biroller
Spilles af Spilleder
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Formålet

Heksen under Huset er dit redskab til at bringe Flodens Ånd og
Skovens Herre ind i scenariet, og til at gøre Aomame nysgerrig
på området. Brug hende til at fortælle Aomame og de andre
om alle de eventyr, der er at finde herude. Send evt Aomame
ud på en ekspedition til Skovens Herre og Flodens Ånd, hvis
spillerne ikke selv finder på det.

Sørg for at introducere hende tidligt i scenariet ved at lokke
Aomame ind under huset, enten ved at hendes bold triller
derind, eller hun følger efter en skygge, en sort kat, et lille
fantasidyr eller hører lyde dernede fra. Det burde nok kunne
lade sig gøre.

Gør turen under huset ind i mørket fyldt med mørke, fugtig
jord, skrabede knæ, slimede snegle og den slags.

Om at spille Heksen under Huset

Introducer hende allerede under fortælleøvelsen i opvarmningen,
så hun ikke kommer som en overraskelse, og bring hendes små
spioner ind hist og her i resten af spillet.

Bortset fra at bruge Heksen til hendes formål, nemlig at styre
Aomame mod Skovens Herre og Flodens Ånd, er det helt op til dig,
hvordan du vil spille hende, hvordan hun ser ud og taler, om hun er
venlig eller lusket, en stakkel eller en skurk.

Heksen under Huset er fanget i et stort, sort hul under huset, og er ved at dø 
af nysgerrighed over alt hvad der foregår udenfor i verden. Man kommer ind til 
hende ved at kravle ind i den mørke krybekælder der er under huset. Hun har 
en hær af spioner i form af snegle og skyggevæsner, og de kan opspore hvad der 
sker i huset, hvis bare folk taler højt nok. Til gengæld er de ikke særlig gode til at 
fortælle om, hvad der sker udenfor huset, i skoven og ved floden, for de tåler 
ikke i sollys. 
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Flodens Ånd repræsenterer et livssyn, hvor vi rejser gennem livet som på en
flod. Det nytter ikke at kæmpe imod strømmen, eller prøve at gå tilbage, for lige
meget hvad man gør, føres man med strømmen videre. Floden vasker alting væk
med tiden, heler gamle sår, glemmer gammelt nag og lader affald synke ned på
bunden, mens den selv flyder videre mod noget nyt.

Flodens Ånd kan ikke gøre Bedste rask og ung igen. Men det ville også være
mærkeligt, for man kan jo ikke flyde mod strømmen, tilbage hvor man kom fra.
Livet flyder kun i én retning, og der er altid noget nyt forude, som man ikke skal
frygte.

Flodens Ånd har til formål at give Aomame noget at fortælle sine forældre om,
når hun kommer hjem.

Du skal holde fast i de her træk ved Flodens Ånd:
• Hvilket livssyn Flodens Ånd repræsenterer.
• Flodens Ånd vil gerne snakke med Aomame
• Flodens Ånd kender Satsuki og Kanta og er

alvidende og altseende, men kun i forhold til nutid
og fortid.

Du bestemmer
• Hvordan ser Flodens Ånd ud?
• Hvordan taler Flodens Ånd?
• Hvad synes Flodens Ånd om Heksen under Huset

og Skovens Herre?

Om at spille Flodens Ånd

Lad Heksen under Huset bringe Flodens Ånd på banen, så du bygger den op i
spillernes bevidsthed.

Jo mere du kan få Flodens Ånd til at sige ting, der kan overføres på Kanta og
Satsukis snak derhjemme, jo bedre. Her er et par gode råd, og se evt også
afsnittet om ”Det voksne i det magiske” i scenarieteksten:

Hvis Kanta og Satsuki prøver at planlægge en masse, så fortæl Aomame at
mennesker ofte glemmer, at de ikke bestemmer særligt meget, og at strømmen
fører dem videre lige meget hvad de gør.

Hvis Satsuki og Kanta forsøger at fastholde deres gamle liv, så fortæl Aomame at
intet varer evigt, og at hvert forår bringer nye ting til floden fra de kolde bjerge.

Hvis Satsuki og Kanta er kede af det, eller bange for at Aomame bliver ked af det,
så forklar Aomame at sorg og smerte forsvinder, når floden vasker det bort.

Flodens Ånd
Bevægelse - Fornyelse - Renselse
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Skovens Herre repræsenterer et livssyn, hvor vi har rødderne dybt begravet i vores
fortid, og de holder os i balance og ro. Livet er en cirkel, hvor vi vokser op, dør hen og
giver plads og næring til nyt liv. Vi bærer vores forgængere med os og vi bæres videre
af dem, der kommer efter os.

Skovens Herre kan ikke gøre Bedste rask og ung igen, men det ville også være
mærkeligt, for hvem ville have lyst til at vokse sig mindre og miste sine årringe og alle
de minder der ligger i dem?
Skovens Herre har til formål at give Aomame noget om livet at fortælle sine forældre

om når hun kommer hjem.

Om at spille Skovens Herre 

Lad Heksen under Huset bringe Skovens Herre på banen, så du bygger den op i
spillernes bevidsthed.

Jo mere du kan få Skovens Herre til at sige ting, der kan overføres på Kanta og
Satsukis snak derhjemme, jo bedre. Her er et par gode råd, og se evt også afsnittet
om ”Det voksne i det magiske” i scenarieteksten:

Hvis Kanta og Satsuki taler om at savne Bedste eller livet i byen, så fortæl at alt lever
videre i minder og hendes årringe.

Hvis Kanta og Satsuki er bange for at flytte Aomame eller Bedste, så forklar at så
længe man har rødderne i god jord, så trives man.

Hvis de er bekymrede for, at ting forsvinder eller forgår, så forklar Aomame at alt
det der visner i efteråret, blomstrer op igen om foråret.
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Skovens Herre
Rødder - Bevarelse - Minder

Birolle

Du skal holde fast i de her træk ved Skovens Herre:
• Hvilket livssyn Skovens Herre repræsenterer.
• Skovens Herre vil gerne snakke med Aomame
• Skovens Herre kender Satsuki og Kanta og er

alvidende og altseende, men kun i forhold til nutid
og fortid.

Du bestemmer
• Hvordan ser Skovens Herre ud?
• Hvordan taler Skovens Herre ?
• Hvad synes Skovens Herre om Heksen under Huset

og Flodens Ånd ?



Roller
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Satsuki
Praktisk – Travl - Kærlig

Livet  før og nu

Satsuki voksede op på landet hos Bedste, langt væk fra storbyen
hvor Satsuki bor nu. Det var en barndom fyldt med Bedstes
fortællinger og eventyrene med Kanta, hvor fantasi og virkelighed
flød sammen. Omgivelser var perfekte til at forestille sig magiske
ånder i skoven eller ved floden og til at lege i rismarkerne. Men da
Satsuki blev større, flyttede hun og Kanta, ligesom de fleste andre,
ind til byen, hvor der var arbejde og bedre muligheder.

I dag bor Satsuki, Kanta og Aomame i en lejlighed inde i byen.
Aomame har sit eget værelse med køjeseng, og Satsuki har et lille
skrivebord i hjørnet af køkkenet, hvor alle hendes papirer ligger
organiseret i bunker på kryds og tværs. I weekenderne tager de på
opdagelse i byen, og om aftenen tager de bussen hjem til deres
lejlighed i den store bygning. Inden de lægger sig til at sove trækkes
de sorte gardiner for og lukker gadelygtens lys og byens lyde ude.

Kantas Sjæleven

Kanta er Satsukis bedste ven og det menneske i verden, der
forstår hende bedst. Det betyder selvfølgelig ikke, at de aldrig
kører træt i hverdagen, men de finder altid vejen tilbage til
glæden ved hinanden. Selv når Kanta igen har kastet sig ud i et
nyt projekt, som han sikkert aldrig bliver helt færdig med,
finder Satsuki altid blidheden til at give slip på den irriterende
forventning om endnu en papkasse med et forlist projekt.
Kanta har været uden arbejde i noget tid, og selvom det slider
noget på deres økonomi, så har det også været dejligt at han
har haft så god tid til at tage sig af hjemmet og Aomame. Det
har gjort det nemmere for Satsuki at få det hele til at gå op
med hendes arbejde, for der er sommetider lange dage og
skæve arbejdstider.

Satsuki er en kvinde på 36 år. Hun er Kantas sjæleven, Aomames mor og Bedstes datter. Hun arbejder på et stort kontor, hvor der hele tiden er
dokumenter og papirer, der skal læses og skrives og rettes, og der altid er meget at lave. Hun er vokset op på landet og flyttede ind til storbyen
sammen med Kanta, da de var helt unge.
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Satsuki
Praktisk – Travl - Kærlig

Bedstes datter

Bedste er blevet gammel. Når scenariet starter er Bedste
blevet indlagt på et hospital tæt ved hvor hun bor, langt fra
byen, hvor Kanta og Satsuki lever. Selvom det er første gang hun
er indlagt, så er der ingen tvivl om hvilken vej det går, og det er
op til Satsuki og Kanta, som de nærmeste, at tage sig af hende.
Spørgsmålet er bare hvordan de skal gøre det.

Bedste har altid elsket sit hus, og at bo så tæt på skoven og
floden. Men hun kan ikke holde det selv længere. Hvis man
flyttede ind, kunne man hjælpe hende med at holde stedet. Det
er bare så utroligt langt væk fra byen, og man kan ikke tage
frem og tilbage hver dag.

Det kunne også være, hun ville være villig til at forlade huset
og flytte ned til landsbyen, hvor der er folk hun kender, og som
gerne vil hjælpe hende. Det kræver bare penge, og dem har
Bedste ingen af.

Og så kunne hun jo også flytte ind til byen og bo sammen med
Kanta og Satsuki. Mange af deres venner har deres forældre
boende, og der kunne godt være plads til en ekstra seng på
Aomames værelse.

Aomames mor

Aomame er en vidunderlig lille bunke kaos midt i hverdagen. Hun
drømmer, leger, lever og er alt på en gang. Nogle gange bliver hun
sur og umulig og tramper i gulvet i arrigskab, ligesom da hun var
mindre, men det er sjældnere nu. Satsuki kan godt se at Aomame
ikke længere er en helt så lille pige, som hun var, og Satsuki og
Kanta prøver efter bedste evne at gøre hende parat så hun kan
opleve alt det bedste og undgå alt det værste.

Ind imellem siger Aomame ting, som virker meget voksne for
hendes alder. Nogle gange virker det nærmest filosofisk og Satsuki
griber sig selv i at lægge mere mening og forståelse i det, end der
er. Selvfølgelig forstår Aomame ikke alt om voksenlivet, og når
hendes historier rammer plet, så er det jo bare ligesom når
horoskoper ind i mellem ser meningsfulde ud. Men sjovt er det nu,
og Satsuki kan ikke lade være med at lytte.
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Om at spille Satsuki

Aomame leger tit med magiske venner, og det er der ikke noget
mærkeligt i. Spørg nysgerrigt ind til legen uden at tro på usynlige
venner.

Nogle gange deler man Satsuki med dem, der spiller Troldsplint eller
Blåøje, så begge spillere taler for Satsuki i scenen.

Satsuki vil gerne tale om familien, og de praktiske fremtidsplaner
for dem.
Satsukis siger rigtig tit: ”Jamen, så er det planen”
Satsuki er god til at træffe beslutninger.

Satsuki og Kanta taler ikke om deres bekymringer eller uenigheder
når Aomame er til stede. Den slags voksensnak tages, når hun er lagt
i seng.

Satsuki
Praktisk – Travl - Kærlig
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Kanta
Drømmer –Afslappet- Kærlig

Livet  før og nu

Kanta voksede op i landsbyen i nærheden af Bedstes hus, langt
væk fra byen hvor han bor nu. Det var en barndom fyldt med
Bedstes fortællinger og eventyrene med Satsuki, hvor fantasi og
virkelighed flød sammen. Omgivelser var perfekte til at forestille sig
magiske ånder i skoven eller ved floden og lege i rismarkerne. Men
da Kanta blev større flyttede han og Satsuki, ligesom de fleste
andre, ind til byen, hvor der var arbejde og bedre muligheder.

I dag bor Kanta, Satsuki og Aomame i en lejlighed inde i byen.
Aomame har sit eget værelse med køjeseng. Under sengen i det
store soveværelse står der papkasser med alle Kantas projekter. Der
er en kasse med den billedkollage, han er begyndt på, en anden
med udkast til artikler og kronikker, han er i gang med at skrive, og
en masse andet. I weekenderne tager de på opdagelse i byen, og
om aftenen tager de bussen hjem til deres lejlighed i den store
bygning. Inden de lægger sig til at sove trækkes de sorte gardiner
for og lukker gadelygtens lys og byens lyde ude.

Satsukis Sjæleven

Satsuki er Kantas bedste ven og det menneske i verden, der
forstår ham bedst. Det betyder selvfølgelig ikke at de aldrig
kører træt i hverdagen, men de finder altid vejen tilbage til
glæden ved hinanden. Selv når Satsuki igen har glemt at sige at
hun kommer sent hjem, så finder Kanta blidheden til at huske,
at det må have været en lang dag for hende. Så stiller han the
klar i køkkenet og nusser om hende, mens hun fortæller om sin
dag. Kanta har været uden arbejde i noget tid, og det kan
selvfølgelig mærkes på deres økonomi, men til gengæld har
det fået det hele til at gå op, så det endelig føles som om
enderne mødes, og der er overskud i hverdagen. Og så kan
Kanta for alvor hellige sig sine projekter og få tid til at gøre
dem færdige. Nogle gange frygter Kanta, at han ikke trækker
sin del af læsset derhjemme.

Kanta er en mand på 36 år. Han er Satsukis sjæleven, Aomames far og Bedstes svigersøn. Han har arbejdet som skolelærer, men har ikke noget
arbejde i øjeblikket. Han drømmer om at lave noget kreativt og spændende og er lidt ligeglad med pengene. Han er vokset op på landet og
flyttede ind til storbyen sammen med Satsuki, da de var helt unge.
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Kanta
Drømmer –Afslappet- Kærlig

Bedstes svigersøn

Bedste er blevet gammel. Når scenariet starter, er Bedste
blevet indlagt på et hospital tæt ved hvor hun bor, langt fra
byen, hvor Kanta og Satsuki lever. Selvom det er første gang at
hun er indlagt, så er der ingen tvivl om hvilken vej det går, og
det er op til Satsuki og Kanta, som de nærmeste, at tage sig af
hende. Spørgsmålet er bare hvordan de skal gøre det.

Bedste har altid elsket sit hus og at bo så tæt på skoven og
floden. Men hun kan ikke holde det selv længere. Hvis man
flyttede ind kunne man hjælpe hende med at holde stedet. Det
er bare så utrolig lagt væk fra byen, og man kan ikke tage frem
og tilbage hver dag.

Det kunne også være, hun ville være villig til at forlade huset
og flytte ned til landsbyen, hvor der er folk hun kender, og som
gerne vil hjælpe hende. Det kræver bare penge, og dem har
Bedste ingen af.

Og så kunne hun jo også flytte ind til byen og bo sammen med
Kanta og Satsuki. Mange af deres venner har deres forældre
boende. Der kunne godt være plads til en ekstra seng på
Aomames værelse.

Aomames far

Aomame er en vidunderlig lille bunke kaos midt i hverdagen. Hun
drømmer, leger, lever og er alt på en gang, og de sidste par år er
udviklingen fra barn til noget nyt gået så hurtigt at Kanta har svært
ved at følge med. Satsuki og Kanta prøver efter bedste evne at gøre
hende parat så hun kan opleve alt det bedste og undgå alt det
værste. Ind imellem siger Aomame ting, som viser at hun forstår
mere om voksenlivet end Kanta og Satsuki lige var klar over. Og
Aomames klare barnesyn på tingene får det hele til at virke så
enkelt. Selvfølgelig er verden mere kompliceret end Aomames
historier, men Kanta kan nu godt lide at lege med tanken om at
livet måske, faktisk, kunne være så enkelt. Kanta kan i hvert fald
ikke lade være med at lytte.
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Kanta
Drømmer –Afslappet- Kærlig

Om at spille Kanta

Aomame leger tit med magiske venner, og det er der
ikke noget mærkeligt i. Spørg nysgerrigt ind til legen,
uden at tro på usynlige venner.

Nogle gange deler man Kanta med dem, der spiller
Troldsplint eller Blåøje, så begge spillere taler for
Kanta i scenen.

Kanta vil gerne tale om verden udenfor og drømme.
Kanta er god til at stille spørgsmål og forestille sig
hvordan man kunne gøre ting anderledes.
Kanta siger rigtig tit: ”Ja, det vil jeg lige rode lidt med.”

Kanta og Satsuki taler ikke om deres bekymringer
eller uenigheder når Aomame er til stede. Den slags
voksensnak tages, når hun er lagt i seng.
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Aomame
Nysgerrig –Omsorgsfuld - Egenrådig

Livet  før og nu

Aomame er født i storbyen og har kun været på besøg hos Bedste
en enkelt gang eller to. Hun plejede at være glad for dukker og
lyserøde ting, men den slags er hun vokset fra nu. Det virker rigtig
barnligt, nu hvor hun tænker over det. I dag har hun selv styr på
sine lektier, og om torsdagen får hun lov til at lave mad derhjemme.
Hendes nudelsuppe er faktisk blevet rigtig god, siger mor og far.
Hun er også god til at læse og har en hel bunke af bøger på sit
værelse. Nogle af dem har hun fået tilsendt af Bedste, og selvom
nogen af dem stadig er lidt svære, så får hun læst dem. Og hun er
også så småt begyndt at læse bøger på engelsk, men altså kun
nogle meget korte nogen.

Aomame og verden

Aomame er begyndt at undre sig over verden. Meget mere
end hun gjorde før. Når hun følger med i mor og fars samtaler,
er der mange spørgsmål, der melder sig; Hvad vil hun være når
hun bliver stor? Får hun råd til en lejlighed, og kunne der være
plads til mor og far i den også? Hvorfor er folk ikke sødere ved
hinanden, og hvad sker der når man dør? Hvorfor går de store
piger i skolen så meget op i, hvad drengene synes om dem, og
hvad er der så farligt ved de film hun ikke må se alene? Og
hvorfor er det så vigtigt, om hun er god til matematik og
historie, når hun nu har bestemt sig for at blive brandmand?

. 

Aomame er en pige på 11 år. Hun er begyndt at udforske verden omkring hende med stor glæde og nysgerrighed. Hun går på eventyr med
Troldsplint og Blåøje, hun prøver at forstå mor og far, og hun kan godt huske Bedste, men endnu bedre husker hun Bedstes historier. Hun bor
sammen med sine forældre og synes, det er lidt mærkeligt at hendes mor og far aldrig spørger, hvad hun synes, inden de beslutter sig.
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Aomame
Nysgerrig –Omsorgsfuld- Egenrådig

Aomame på eventyr

Det Aomame nyder allermest er at læse og tage på eventyr med
Troldsplint og Blåøje. De gider godt nok sjældent at følges med
hinanden, men de er også meget sjove hver for sig. Og de er så
gode til at vide alt muligt om verdenen, og de er aldrig i tvivl om
hvordan tingene hænger sammen. Nogle gange er det lidt svært at
følge med Blåøje, og sommetider er Troldsplint lidt kedelig, men for
det meste har de ret.

Mor , far og Aomame

Aomame har det rigtig godt sammen med mor og far. Mor
har lidt travlt og far har en masse underlige ideer, men når de
er sammen, har de det ret sjovt. Nogen gange virker det som
om far og mor glemmer, at hun faktisk ikke er en lille pige
længere. For eksempel planlægger de en masse ting uden at
spørge hende. Før i tiden gjorde de det bogstaveligt hen over
hovedet på hende, på engelsk, men det holdt op, da det gik op
for dem, at hun forstod dem. Nu venter de med deres
voksensnak til de tror, hun er gået i seng. De har ikke opdaget,
at hun sniger sig ned og lytter bag døren, så hun kan høre hvad
de planlægger.

Aomame har opdaget, at ting ikke altid er nemt og for sjov.
Der er åbenbart en masse ting, som skal tages alvorligt, som
mor og far ikke fortæller hende. Lige nu er det svært for hende
at forstå, hvad hun skal stille op med den viden, men hun skal
nok finde en måde at hjælpe dem på!

Bedste på landet

Det er ved at være længe siden at Aomame har set Bedste. Hun
kan huske, at de var derude på sommerferie engang, men ellers
kender hun mest Bedste fra hendes postkort og de bøger, hun
sender til jul. Det bedste ved hende er, at hun altid fortæller
historier om de ånder og væsner, der bor ude på landet omkring
hendes hus. Aomame har ikke mødt nogen af dem endnu, for de
kan godt være lidt sky, men hun håber, at hun når at se dem inden
hun bliver for gammel til det.
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Aomame
Nysgerrig –Omsorgsfuld- Egenrådig

Om at spille Aomame

Aomame kan se og høre Troldsplint og Blåøje og leger med
dem som venner.

Troldsplint og Blåøje kan tage en hvilken som helst fysisk form,
men Aomame ved altid at det er dem alligevel.

Aomame kan ikke træffe en beslutning uden at have hørt
både Troldsplint og Blåøjes mening og hun er nødt til at vælge
mellem enten Troldsplint eller Blåøjes forslag.

Aomame sidder altid fysisk på en måde, så hun er lavere end
de voksne; Hvis de står op, sidder hun på en stol, hvis de sidder
på stole, sidder hun på gulvet.

Aomame er 11 år. Hun er ikke et lille barn, der snakker
babysprog. Hun kan godt finde på at svare sine forældre igen,
men hun er ikke en provokerende teenager. Hun er nysgerrig,
glad og udforsker verden omkring hende.
Hvis du er i tvivl om hvor barnligt du skal spille hende, så spil

hende mere voksen.
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Troldsplint
Fordi verden kan gøre ondt

Kanta og Satsuki før  Aomame

Satsuki voksede op på landet hos Bedste i hendes faldefærdige hus.
Kanta boede i den lille, fattige landsby lige ved siden af. Bedstes hus
lå midt i ingenting, mellem den farlige skov, den vilde flod, de
sumpede rismarker og en masse spøgelseshuse.

Det var en fattig barndom, og der var ikke så mange andre børn, så
Kanta og Satsuki havde kun hinanden at lege med, hvis man altså
ikke tæller egnens lokale ånder og væsner med. De er egentlig søde
nok, men man skal altid være på vagt overfor dem, for de forstår
ikke mennesker. Satsuki og Kanta husker dem mest som noget de
fandt på i deres lege, og det er nok bedst sådan.

Da børnene blev voksne måtte de flytte fra landsbyen, for der var
ikke nogen fremtid derude. Bedste var ked af at de rejste, men hun
kunne godt forstå, hvorfor de gjorde det. Det kan ikke have været
nemt for hende at klare sig selv da de var væk.

Voksenlivet

I dag bor Satsuki, Kanta og Aomame i en meget lille lejlighed inde
i byen. Der er kun lige plads til dem alle tre. Specielt fordi
Aomame har alt for mange bamser, og Kantas endeløse
hobbyprojekter fylder det hele, og det meste af køkkenet er fyldt
med Satsukis bunker af arbejdspapirer. Når de alle sammen er
hjemme i weekenden tager de altid ud, fordi det ikke er til at
holde ud at være indendørs alle tre på en gang. De har ikke råd til
en bil, og om natten må de trække tykke gardiner for, så byens
larm og lys ikke holder dem vågne.

Til trods for deres mange problemer, så har Satsuki og Kanta
alligevel et overraskende lyst syn på livet. De er hinandens bedste
venner, og de kender hinanden utrolig godt. Men hvis de ikke på
et tidspunkt forholder sig til at Satsuki arbejder for meget, Kanta
nok ikke kommer i arbejde og at Aomame er overladt for meget til
sig selv, så går det altså galt.

Troldsplint er den indre stemme, der er kritisk over for sin omverden og som bekymrer sig meget. Troldsplint vil beskrive sig selv som realisten,
men andre vil måske mene at pessimist er mere dækkende, men det er jo bare fordi, de har Ja-hatten trukket så langt ned over øjnene, at de ikke
kan se noget som helst.

Både Troldsplint og Blåøje bor sammen med familien, og det er deres opgave altid at vejlede dem, så de får et godt liv sammen. Mor og far kan
godt nok ikke se eller høre dem, sådan direkte, men Troldsplint og Blåøje er der altid, som en stemme i baghovedet, en mavefornemmelse eller
en følelse. Aomame kan godt se dem begge og de leger meget sammen.
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Troldsplint
Fordi verden kan gøre ondt

Min bedste ven, Aomame

Aomame er den dejligste ven i hele verden og det vigtigste er at
hun har det godt. Hun er en vidunderlig lille bunke kaos og hun
drømmer, leger, lever og er alt på en gang. Nogle gange bliver hun
lidt uforsigtig og tænker sig ikke godt nok om, inden hun kaster sig
ud i ting, men så er Troldsplint der heldigvis til at rådgive hende.
Når hun lærer at se verden som den er, så vil hun have meget
nemmere ved at undgå ubehagelige ting og få et godt liv. Hvis bare
Blåøje ikke får for meget at skulle have sagt, for den naive jubelidiot
lokker jo Aomame ud i den ene uovervejede situation efter den
anden.

Gamle Bedste

Bedste er blevet gammel og syg og har brug for hjælp, og det er
Satsuki og Kanta nødt til at finde ud af. Lige meget hvad de gør, vil
det få store konsekvenser for Aomame.

Hvis de er nødt til at flytte ud og bo sammen med Bedste
permanent, så mister Aomame sine venner og skal gå på en lille
skole, hvor hun vil lære mindre.

Hvis Bedste flytter ind til dem, så skal de være endnu flere i den
lille bitte lejlighed, og det er ikke nemt at dele værelse med en
gammel, syg Bedste, selvom hun er meget sød. Og det vil heller
ikke være godt for Bedste, for hun kan helt sikkert ikke lide
storbyen.

Og hvis de skal finde et hus til hende nede i landsbyen ryger hele
deres opsparing, så de næsten ikke har noget at leve for. Det er
bestemt ikke nemt, og det er den slags situationer, hvor man er
glad for ikke at være voksen og menneske !
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Troldsplint
Fordi verden kan gøre ondt

Om at spille Troldsplint

Troldsplint taler og leger med Aomame som venner.
Troldsplint deltager i de voksnes samtaler, men ikke som en
selvstændig person. Alt hvad Troldsplint siger, er udtryk for de
voksnes synspunkter.
Troldsplint har retten til at definere menneskenes minder, ligesom
Blåøje.
Troldsplint og Blåøje deles om familien, så når den ene leger med
Aomame, er den anden sammen med de voksne.
Troldsplint kan tage en hvilken som helst fysisk form i legen med
Aomame, men Aomame ved altid de er.

Troldsplint står ofte med armene trodsigt over kors.
Troldsplints rygmarvsreaktion er at sukke og ryste på hovedet.
Troldsplint starter gerne sine sætninger med:

Det er farligt, fordi …
Det kan man ikke, fordi …
Det går galt, fordi …
Man skal passe på, at …
Det er synd for … (mor, far, bedstemor etc.)
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Blåøje
Fordi verden kan være fantastisk!

Kanta og Satsuki før  Aomame

Satsuki voksede op på landet hos Bedste, og Kanta boede i
landsbyen lige ved siden af. Bedstes hus lå perfekt mellem den
smukke, dybe skov, den rolige blanke flod og en masse gamle og
spændende palæer. Det var en barndom fyldt med fantasi, lange
sommerdage og Bedstes omsorg.

Satsuki og Kanta var bedste venner, og de gik på en masse eventyr
sammen, hvor de legede med de magiske ånder og væsner, der
boede på egnen. De er altid helt vildt spændende at lege med, fordi
de slet ikke ligner mennesker. Satsuki og Kanta husker dem mest
som noget de fandt på i deres lege, og det er nok bedst sådan.

Da Satsuki og Kanta blev større fandt de på at tage på opdagelse i
resten af verden; der var så mange nye oplevelser der lå og ventede
derude. Bedste synes det var en rigtig god ide, og glædede sig til at
høre om hvordan det var at leve i byen.

Voksenlivet

I dag bor Satsuki, Kanta og Aomame i en dejlig lejlighed midt i
byen. Lejligheden emmer af liv og er fyldt med Aomames bamser,
Satsukis hyggelige kontor i hjørnet af køkkenet og en masse af
Kantas hobbyprojekter i kasser og på hylder. Byen er fyldt med
muligheder og ting, man kan lave i weekenderne, og man kan altid
mærke byens liv, der hvor de bor.

Kanta og Satsuki er stadig bedste venner, og de bruger næsten al
deres tid sammen. Sommetider tager Satsuki ovenikøbet arbejdet
med hjem for at kunne være mere derhjemme, og Kanta er god til
at finde på nye spændende projekter, som de alle kan deltage i. På
det sidste har Kanta ikke haft noget arbejde, og det har været
rigtig godt, fordi han har set meget mere til Aomame. Der er så
mange voksne, der bare vælger at se problemer overalt i stedet
for at fokusere på det sjove og rare. Hvis bare Kanta og Satsuki kan
blive ved med at lege og finde ting at glæde sig over, så får de det
allesammen dejligt.

Blåøje er rendyrket begejstring, gåpåmod og eventyrlyst. Nogle synes måske at Blåøje er lidt naiv og ikke har blik for, at nogle gange er ting
svære, men det er jo bare fordi de har malet sig selv op i et hjørne ved at fokusere på det negative og ved at opfinde begrænsninger for sig selv.

Både Troldsplint og Blåøje bor sammen med familien, og det er deres opgave altid at vejlede dem, så de får et godt liv sammen. Mor og far kan
godt nok ikke se eller høre dem, sådan direkte. Men Troldsplint og Blåøje er der altid, som en stemme i baghovedet, en mavefornemmelse eller
en følelse. Aomame kan godt se dem begge og de leger meget sammen.
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Blåøje
Fordi verden kan være fantastisk!

Min bedste ven, Aomame

Aomame er den dejligste ven i hele verden og det vigtigste er at
hun har det godt. Hun er en vidunderlig lille bunke kaos og hun
drømmer, leger, lever og er alt på en gang. Nogle gange kan hun
godt være lidt for forsigtig og genert, men så er Blåøje der heldigvis
til at hjælpe hende til at overvinde det. Hvis hun lærer at se verden
som det spændende og fantastiske sted den er, så skal hun nok få et
liv fyldt med eventyr og glæde. Hvis bare ikke Troldsplint, den
gamle stivstikker, får for meget at skulle have sagt. Han får jo
Aomame til at gå glip af alt muligt hele tiden.

Gamle Bedste

Bedste har åbenbart ikke helt så mange kræfter som hun plejede,
men hendes humør og historier fejler sikkert ikke noget. Det siger
sig selv at Kanta og Satsuki lige må finde ud af at hjælpe hende, og
det er rigtig godt nyt, for det betyder næsten helt sikker at de
kommer til at se mere til hende. Måske flytter de ud til hende
permanent, for der er så dejligt derude. Måske flytter hun ind til
dem, så Aomame kan vise hende alle de spændende steder i byen.
Eller måske finder de noget hun kan bo i nede i landsbyen, hvor
hun er omgivet af gode venner. Det bliver helt sikkert alle tiders!
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Blåøje
Fordi verden kan være fantastisk!

Om at spille Blåøje

Blåøje taler og leger med Aomame som venner.
Blåøje deltager i de voksnes samtaler, men ikke som en selvstændig
person. Alt hvad Blåøje siger, er udtryk for de voksnes synspunkter.
Blåøje har retten til at definere menneskenes minder.
Troldsplint og Blåøje deles om familien, så når den ene leger med
Aomame, er den anden sammen med de voksne.
Blåøje kan tage en hvilken som helst fysisk form i legen med
Aomame, men Aomame ved altid hvem de er.

Blåøje har altid et stort smil på.
Blåøjes rygmarvsreaktion er at grine, nikke og klappe begejstret i
hænderne.
Blåøje starter gerne sine sætninger med :

Det kan man sagtens!
Fantastisk ide!
Det bliver helt vildt godt!
Man kunne jo også se det som en mulighed for at…
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Handouts
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