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I' II II

vÄD Ät FotÅnD?ÅE?

törst och främst gor er av med den gamla utgåvan av scenariot och använd bara den
nya!

Bakgrund: Förutom de uppenbara felen (stavfiel) an§ds det att krigsmaskinerna hade
eget liv. Det är ingenting som egentligen inverkar på handlingen eller scenariots
gång, men vi ville i alla fall poängtera det.

I illusionen finns inga vapen. Det är absolut ingenting konstigt med det, karaktä-
rerna har aldrig haft några vapen, aldrig hört talas om vapen eller ens reflekterat
over avsaknaden av vapen.

Rollbeskrlvningarna : De flesta forändringarär gjorda i de olika rollbeskrivningarna.
Anledningen är att vid speltesten upptäckte vi att det fattades lite information i de
olika birollerna samt i huvudkaraktärerna. Vi rekomenderar starl«t att ni läser ige-
nom dessa igen.

Ernst Reed: Psykologen ströks helt och hållet då han inte fullde något egentligt
syfte.

Scen l: Handout 1 existerar inte.

Scen 5: Minnessehuens 2 utspelas när Mark Ratner dyker upp.

Scen 7: Therese existerar inte.

Scen 8: Om de skulle ringa sjukhuset kan de inte få någon information, se inled-
ningen på scenen. Minnessekvens 3 utspelas när spelarna får syn på Amitai Etzioni.

Scen 9: Omdöpt till Julies hyresvärdinna, eftersom Therese inte längre finns med.

Allmänt: Efter det att Gardner och Jones träffats kan SL låta spelarna s§rmta mörk-
klädda figurer iogonvrån (fribrytare), men de syns inte om man tittar dit. Låt spela-
rna märka ettviss forfall i sin omgivning, saker de inte lagt märke till tidigare. Detta
är en effekt av att spelarna gradvis vaknar upp ur illusionen.

Minnessekrrenserna: Namnen i minnessehrenserna är något ändrade samt några
meningar.

Del II: Tempot bör dras upp i den här delen. Låt spelarna upptäcka några mörk-
klädda män (fribrytare) som ingående studerar dem från andra sidan dansgolvet.
Det kan vara lämpligt att redan här slänga in någon obscen handling från fribrytarnas
sida for att testa spelarna om de är uppvaknade eller inte.

Gör fribrytarna hotfulla och skrämmande.

W ber om ursäkt för allt besvär vi åsarnkat eL men nöden har ingen kg. Frågor
m ottages på spelledarsam I i ngen.



Robert (pondus, överlägsen, lättretad) :

Du är läkare här och du ochJulie hade ett forhållande, inte sexuellt, som varade i tre
månader. Du hade gärna sett att det blivit ett sexuellt förhållande. Du misstänker att
hon inte kunde hantera en riktig mans känslor ör henne.

Du avs§r intensivt syster Sally, översköterskan, som jämt envisas med att kalla dig
Bob, ett smeknamn du verkligen avs§r.

Om Jonas, avdelningens psykolog, §cker du att han är en kompetent men något
butter man.

Vad du vet:

fulie hade det jobbigt med alla mardrömmar oclt sitt ibland häftiga
humör

Anledningen till attJulie slutade var att hon och henne uäninna Sara
Heist skulle N)rja på uårdskolan ftir att läsa psykologi.

/ulie varveildigt oroad av en patient som fortfarande är här ibland och
heter John Ctardner som har behandlats ft5r deprusioner och uanftire-
ställningat:

Herr C-ardner verkar väldigt labil och det iir tveksamt om sådana indi-
vider bcir få vistas ute bland hederligt folk (du är lite svartsjuk).



Sal§ (glad, retsam, vass tunga):

Du är översköterska på Memorial Hospital. Det bästa du vet är att reta Läkaren Bob
(han heter egentligen Robert och avs§r att kallas för Bob) för att han alltid sitter på
sina höga håistar.

Du varken gillar eller ogillarJonas, avdelningens psykolog. Han är duktig men fruk-
tansvärt torr och tråkig, han fattar aldrig en bra vits.

Vad du vet:
Du kände Julie, men bara på ett professionellt plan,

Mr Gardner brukade sitta och titta, bara titta på Julie. Han håller sig
fortfarande i krokarna och brukar sitta i väntrummet, han gör ju ingen
skada.

Bob och julie hade ett örhållande ett tag.

/ulie var uäldigt orolig ft)r en av patienterna, konstnären John Grdner.
Hon verkade dock inte vilja vara för mycket i närheten av honom efter
det att de mötts någn gånger.

Det var svårt att få riktigt lrersonlig kontakt med Julie, trots att du
brxikte. Enda gången det lyckades var när ni under en paus santalade
och hon talade om att hon var attraherad av MrC-ardners "själ'.

Julies biista karnrat här Sara, slutade i samma veva som hon ftir aX de
skulle bciria studera.

Gardner satt i väntrummet när du gick ftirbi ftir ca bm minuter sedan.
Du kan ftilja med och pka ut honom.

Gardner äi inte ftir näruarande patient på sjukhuset.



fonas (obetänksam, humorlös, trygg men tråkig):

Du är psykolog. Du avs§r när någon ifrågasätter din kompetens. Du kan inte forstå
att alla skall skämta om allting.

Avdelningens Läkare, Robert, är en kompetent herre. Han vore nog bra att ha att
gdra med om det inte vore for att han var så förfärligt snobbig.

Överskdterskan, Sally, är också duktig, men du är orolig för att hon skall säga något
olämpligt till patienterna så flamsig och skämtsarrr som hon är.

Vad du vet:

fulie slutade inte utan tog tjänstledigt för att studera (du känner någon
på administrationen), tillsammans med väninnan Sara. Hon sade upp sig
för ett och ett halvt år sedan.

Du kommer mycket väl ihåg /ulie. Hon verkade alltid så plågad och
vilsen, det blev dock mycket bättre efter att hon mött Herr Gardner Din
uppfattning om henne är att hon inte klarade av nära relationer och att
hon hela tiden kiimpade mot depressioner

Het Ctardner verkar ha tagit starkt intryck av/ulie för han kommer hit
nästan dagligen och siffer några timmar och verkar leta efter henne.

Om någon frågar om herr Gardners tillstånd: Han lider av tilltZilliga
depressionet kombinerade med svåra vanft)reställningar ibland och ver-
kar ibland ha paranoida dng. Han är en tillfrillig, men åierkommande
patient. Frågar de mer så hänvisa till sekretess och att du sagt alldeles ft)r
mycket redan. Ctardner är dock inte intagen br näruarande.

fohn Cnrdner

Vad du vet:

Du känner igen mannen som kommer in med skoterskan och vet att han är viktig för
din Julie. Du vet att han har rört vid och känner henne.

Du måste röra vid Lionel, det skulle vara som att röra henne.

fohn Cnrdner

Vad du vet:
Sarnma känsla som du frck när du rörde Lionel, fick clu ftirsta gången

du rörde uid lulie och frck din uision.

Du måste få filja med Lionel och hitta Julie. Du litar inte på att Lionel
skulle konatkata dig när han hittar henne och utan henne frr inte din själ
ro, utan henne kan du inte avsluta dina konstverk.



Angela (nyfiken, skvallrig och flörtig);

Du är kanslist på vårdskolan. Det är du som bestämmer på kansliet. Du är oerhört
mottaglig for smicker och är lätt övertalningsbar.

Vad du vet:

/ulie Streiber blev inskriven på skolan ft)r I 1/2 årsedan och uar inskriven
i nio månader dvs inte hela kursens längd. Hon läste beteendeveten-
skap. Du har även hennes adress och telefonnummefi

Du vet att/ulie hade något ihop med Mels Sandersen, en lärare. Du
minns att han var alldeles ftirstörd efter att det hade tagit slut, men nu
har han ju hittat en annan flicka, Sara heter hon uisst. Du kan även visa
dem till salen däi han håller lektion.

Niels Sandercen (hjälpsam och trevlig):

Du är lärare på vårdskolan. Du är ganska ovillig att prata om Julie.

Vad du vet:
Du och Julie hade ett förhållancle som i backspegeln var ganska miss-

lyckat. Du saknade henne mycket i början men nu har du hittat en annan
kvinna och livet känns mycket bättre. Den nya kvinnan i ditt liv ärJulies
ftire detta bästa vän Sara Heist. Hon bor fortfarande kvar i samma lägen-
het som hon delade med Julie när de studerade här

/ulie gick hos en psykolog br att få bukt med sina mardrömmar och sin
kroniska depression.

M brukade gå till Atomic Cafö dåir/ulie efter ett tag Nirjade hänga med
en mängd väldigt udda grpr Ja, efter ett tag slutade du gå dit ftLr du
märkte att /ulie gtckte att du var i vägen. Kort ddrefter rann ert ftfirhål-
lande ut i sanden. Du var helt ftirstörd i flera månader efter det... kon-
stigt uilken hypnotisk effekt den kvinnan hade på dig.

Sara Heist (trött men hjälpsam):

Du är sköterska. Du har arbetat jour i nästan en vecka och är helt slut.

Vad du vet:
Du är for närvarande ihop med Julies förra pojhrän Niels Sandersen.

Det var dock inte på grund av det som din och fulies vänskap gick i kras.

Du kåindeJulie bra, men egentligen bara ytligt. Ni pluggade ihop och
uar vänner tills hon N)rjade gå på det där caftet (Atomic), efter det blev
hon som en helt annan person. Du konfronterade henne med det och då
blev det ett jättegräl som slutade med att hon blev helt vild och slog dig
medvetslös, det var inte någon misshandel, det sa bara pang. Nåir du
vaknade var hon och hennes saker borta, du har inte hört av henne sen.
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[,rlk (nonchalant, tillgjord) :

Universal Family of Loves, UFL, tro grundar sig på att alla människor är ena halvan av
en gudomlig entitet och nyckeln till att uppnå denna gudom är att hitta sin Mlling-
sjäI. Naturligtvis är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin andra halva, det krävs
månadet kanske år, av sexuella ritualer och meditation.

Du tror inte riktigt på det UFL står for, men det är spännande att vara med i en kult
och det är väldigt lätt att å tjejer i säng eftersom alla letar efter sin tvillingsjäI. Lite
empati och "ja, jag också" så ligger de på rygg. Det fanns en tjej, fulie, som brukade
hänga här tillsammans med Mark, en av dem som driver UFL. Hon var en riktig babe
och du försökte få "söka" lite tillsammans med henne, men förgäves... djävla Mark.

Stephanie är ett gammalt luder och en av de få du inte skulle vilja dra över. Hon kan
ju ha AIDS eller vad fan för skit som helst, säkrast är att inte ens röra henne.

Mark är en av UFLs förgrundsgestalter och caf6ets primus motor.

Vad du vet:
Du hittade ett telefonnummer till /ulie i din plånbok du vet i fan hur

det kom dit som du provade att ringa, men det var en snubfu som
svarade. Han blev näskn hysterisk och frågade hela tiden var Julie uar
någonstans.



Stephanie (flummig, utwävande och förälskad iMark):

Universal Fami§ of Loves, UFL, tro grundar sig på att alla människor är ena halvan av
en gudomlig entitet och nyckeln till att uppnå denna gudom är att hitta sin tvilling-
sjäI. Naturligtvis är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin andra halva, det krävs
månader, kanske år, av sexuella ritualer och meditation.

Universal Family of Love är den enda familj du har och den enda du behöver. Här får
du den ömhet och det moraliska stod du så väl behover. Hade det inte varit för Mark
och UFL hade du förmodligen fortfarande varit en nerknarkad hora på någon av
bakgatorna.

Mark är en av UFLs förgrundsgestalter och det är han som driver cafiået. Han är en
ärbar man värd all respekt.

Erik är en liten skit som bara har en sak i huvudet. Du vet att han ser ner på dig för
din bakgrund och att han är rädd for att röra vid dig.

Vad du vet:
Visst minns du |ulie, det var hon som tog Mark ifrån dig.
Du §ckte inte om henne, men det var wårt att inte känna empati for

henne. Hon påminde dig 6r mycket om dig själv.

Trots att hon hade utbildning och hela kläder verkade hon långt mer
plågad än du någonsin varit.

Mark pastår att hon är hans själsfrände och att hans sökande nu är
över. Skitsnack, det är naturligtvis inte så att man bara har en själsfrände.
Funkar det inte med en funkar det med någon annan.

Niir du såg på/ulie, kunde du ibland, inte alltid, se ett mörker i henne,
något självdestruktivt och skrdmmande.
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Daniel Green (bitter och nostalgisk):

Du ärJulies pojhrän, eller snarare var, och far till er dotter Amanda. Just nu är Amanda
sjuk och du har fått ta ledigt från arbetet.

Om du någon gång har älskat någon så är det Julie. Ni träffades på en parkbänk i
staden och du förälskade.dig i henne. Det fanns någonting oerhört sårbart omkring
henne, hennes sorgsna ögon, det lite nervösa frrittret. I början var hon lite motsträ-
vig, men kunde inte motstå din ivriga uppvaktning. Amanda blev till en sommar-
natt på samma parkbänk som ni möttes vid.

I början var ert förhållande närmast utopiskt, allt var perfukt, nästan för perfukt. Efter
det att Amanda föddes började ert förhållande gradvis falla sönder. fulie blev mer
och mer introvert. När er dotter var ungefär ett år fick Julie jobb som sköterska på
Memorial Hospital och något senare bestämde hon sig för att flytta, du fick ta hand
om Amanda.

Efter det att hon flyttade har ni haft sporadisk kontakt med varandra. Hon hör av sig
mer och mer sällan. Hon har ringt hem ett par gånger och varit närmast förkrossad,
berättat att hon haft ett förhållande med någon man och bett dig om förlåtelse. Hon
har sårat dig djupt, men ändå älskar du henne och förlåter henne. Dock har du gett
upp hoppet om att ni någonsin ska bli en riktig familj. Du har slutat örsöka få hem
henne, det fungerar ändå inte. Du vet inte alls var hon finns nu, det var ett tag sedan
du hörde av henne.

M varväldigt lyckliga innan Amanda ftiddes.

Ända sedan Amanda bddes, för d46a tre år sedan, har/ulie uppfirt
sig underligt. Det verkar som om hon är emotionellt störd. Hon verkar
nåist intill manodepressiv och lider av våldsamma mardrömmar Det är
uppnbart att hon inte ska ta hand om psykiskt sjuka människor och
ändå arbetar hon på Cordons Sjukhus fcir psykiskt störda.

överläkare Manson (pondus, högröstad och överviktig):

Julie arbetar inte längre här Hon var inte här längre än kanske två
månader eller så. Hon gjorde eX fankstiskt jobb med Amitai EEioni, en
schizofren paranoid man. Hon sa faktiskt upp stg en kort tid efter det att
han togs in. De verkade komma väldigt bra överens, hon tillbringade lite
för mycket tid med patienten. Men som sagt hon gjorde ett bra jobb
med honom. Han ska ftirresten frrsöksutskrivas idag, de kan ju tala med
honom om de hinner - han borde uara på vdg ut nu.
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RoLLFönpeLNrNG

Spelare4
ScenO

1 z 3 4 5

1 Lionel
z Lionel Robert Sally lonas
3 Lionel Mr Crardner Sally
4 Lionel Mr Cardner Niels Aneela
5 Lionel Mr C-rardner Sara
6 Lionel Mr Gardner Mark Erik Stephanie
7 Lionel Mr Gardner Mark Daniel
8 Lionel Mr C:ardner Mark Amitai Manson
9 Lionel Mr Crardner Mark Amitai
10 Lionel Mr Gardner Mark Amitai Iulie
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3EDOmninGlnÄLL
Bedömningen av scenariot åir ganska enkel. Bedömningsgrunderna är Identifikation, Interaktion och
Anpassning. Skalan åir O till 5, dåir O är så djävla uruselt att du baravill gå dairifran och 5 åir så in i
helvete bra att du vill gifta dig med hela laget. Var spasam med både nollor och fiemmor!

Identtfll«dlon: Förmågan att sätta sig in sin roll och levandegöra den. Hur vä rollspelade spelaren,
det behdver inte nödvåindigf,ris vara hans teatraliska förmåga. Skulle rollpersonen handlat som
spelaren gjorde? Skulle rollpersonen uttryckt sig på det sätt spelaren gjorde? Det åir naturligtvis
viktigt att du sorn spelledare har liist igenom karaktärerna och har en kiinsla för dem.

Interaktlon: Samspelet mellan spelare &spelledare samtspelarnasinsemellan. Spelade de amatör-
teater utan att §ssna på spelledaren? Lågt interaktionwäde! Det är viktigt för varje berättelse att
spelarna är §hörda för spelledarens presentationer av miljöer och situationer. Om de bara rollspelar
utan att ta notis om spelledaren är det inte låingre rollspel utan teater och det åir inte det vi ska
premiera.

Anprssnlng: Hurvä anpassar spelarna sig efter den stämning spelledaren försöker formedla? Låter
de spelarmentaliteten ta överhanden, dvs låter de rollpersonen handla olika i olika situationer bero-
ende på vilket som är mest fordelaktikt?

Bedömningen gäler naturligtvis alla spelarnas roller. Gör en samlad bedömning av spelarnas res-
pektive prestationer för alla biroller och ange omdömet på raden för huvudkaraktären.

Lagnamn:...

Spelledare:

Llonel fones

fohn Crardner ldentifikation:.............

Mark Rdner ldentifikation:.............

Amltal Eizlonl

fulle Silrelber Identifikation:.............

Interaktion:..

Interaktion:

Interaktion:

Anpassning:.............

Anpassning:,............

Anpassning:.............

Anpassning:......,....,.

Anpassning!,............

Vilket val gjorde laget i slutet?

Mlken var deras motivering till det valet?

Om du bedömmer att laget bör hamna på prisplats, ge en motivering på några rader.
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