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Foromtale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rød,   Blå,   Gul,   Grøn   
Rollespil   for   9-11   årige     af   Terese   M.   O.   Nielsen   med   karaktertegninger   af   Oliver   Nøglebæk  
 

Kongen   og   Dronningen   er   døde.   Prinsen   er   blevet   sat   på   et   børnehjem   for   forældreløse   børn.  
Så   nu   kan   han   ikke   lege   med   sine   bedste   venner,   dragerne   Rød,   Blå,   Gul   og   Grøn.   
 

Du   og   de   andre   spillere   spiller   dragerne   Rød,   Blå,   Gul   og   Grøn.   I   skal   finde   Prinsen   på  
børnehjemmet   og   få   ham   med   hjem   til   Slottet.   
 

Undervejs   møder   I   børnehjemsbørn   og   -ansatte.   Nogen   vil   hjælpe   jer,   mens   andre   vil   forhindre  
jer   i   jeres   mission.   Måske   skal   de   overtales,   måske   skal   I   slås.   Men   i   hvert   fald   skal   I   rulle  
terninger   og   have   det   sjovt.  
 
Stikord:   Drager,   Fantasy,   Udfordringer  

 



Rød,   Blå,   Gul,   Grøn  
Et   Fastaval   Junior   scenarie   til   den   aflyste   Fastaval   2020  
af   Terese   M.   O.   Nielsen   med   karakterillustrationer   af   Oliver   Nøglebæk.  

Velkommen   til  
Tak,   fordi   du   interesserer   dig   for   mit   scenarie.  
 
Rød,   Blå,   Gul,   Grøn    er   et   børnevenligt   scenarie   for   2-4   spillere.   Det   er   testet   med   13-årige,   men  
det   kræver   hverken   de   store   læseevner   eller   forkendskab   til   rollespil,   så   det   kan   sagtens   spilles  
af   yngre   spillere.   Vi   spillede   i   3   timer,   men   antallet   af   scener   er   fleksibelt,   så   det   kan   være   både  
kortere   og   længere.  
 
Der   er   et   simpelt   terningesystem,   og   spillerne   har   et   klart   formål   og   en   skurk,   Tante   Hvid,  
børnehjemsforstanderen,   som   giver   børn   glemmedrikke.   Din   rolle   som   GM   er   at   beskrive  
omverdenen,   spille   bipersoner,   fortolke   terningeslag   og   give   gode   hints   til,   hvad   der   foregår,  
sådan   at   spillerne   kan   opsøge   Tante   Hvid,   befri   Prinsen   og   komme   hjem.  
 
Formålet   med   scenariet   er,   at   spillerne   skal   føle   sig   seje   -   de   er   drager!   -   og   have   det   sjovt.  
Derudover   skal   de   opleve   at   blive   bedre   til   deres   evner:   at   flyve   og   spy   forskellige   ting   ud   af  
gabet.   Og   de   skal   opleve   skøre   situationer   og   løse   opgaver   og   vinde   til   sidst.   Stemningen   må  
med   andre   ord   gerne   være   fjollet,   og   de   udfordringer   de   står   over   for,   skal   være   tilpas   svære   og  
kunne   løses   ved   at   snakke,   flyve   eller   spy   ting   ud   af   gabet.   Eller   måske   slås.  
 
Lad   gerne   spillerne   farvelægge   Oliver   Nøglebæks   fantastiske   karaktertegninger,   mens   I   spiller.  
Billederne   er   fabelagtige,   og   Oliver   har   givet   hver   enkelt   drage   sit   særlige   udtryk   på   en   måde,  
der   gør   det   endnu   sjovere   at   rollespille   dem.   Alle   4   billeder   findes   sidst   i   denne   fil.  
 
Hvis   du   har   spillet   eller   læst   scenariet   og   har   noget   at   fortælle   mig,   vil   jeg   meget   gerne   høre   det.  
Skriv   til   mig   på    terese.m.o.nielsen@gmail.com  
 
Tak   til   mine   testspillere   Elva,   Sofus   og   Thea.  
 
Venlig   hilsen  
Terese,   Roskilde  
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Scenariets   forløb.   Scenarieteksten  
I   starter   spillet   med   opvarmning,   valg   af   roller   og   forklaring   af   terningesystemet.   Derefter   følger  
historien,   som   består   af   3   dele.   Først   får   dragerne   til   opgave   at   finde   Prinsen   af   Onkel   Sort.  
Derefter   udspiller   der   sig   en   passende   mængde   scener   på   børnehjemmet,   der   har   til   formål   at  
gøre   det   klart,   at   Tante   Hvid   er   ond,   og   at   hun   er   oppe   i   Tårnværelset   sammen   med   Prinsen.   Til  
sidst   befrier   dragerne   Prinsen   og   tager   hjem.  
 
I   resten   af   teksten   finder   du   instruktion   til   opvarmning,   forklaring   af   terningesystemet,   forslag   til  
scener,   forslag   til   bipersoner    og   -   navne,   baggrundshistorie   til   oplæsning   og   til   sidst   handouts   i  
form   af   Tante   Hvids   Brev,   terningeregler   og   karakterark.  

Opvarmning   og   karaktervalg  
Start   med   at   sige   velkommen   til   dine   spillere.   Som   GM   for   børn   er   det   ekstra   vigtigt,   at   de   føler  
sig   trygge   ved   dig   og   ved   hinanden,   hvis   I   skal   kunne   lave   en   historie   sammen.   Alle   deres   input  
er   gode   og   skal   roses.   Alle   spillere   er   vigtige   og   skal   komme   til   orde.  
 
Start   med   en   brainstorm.   Hvad   kendetegner   drager?   Kør   to   runder.   Formentlig   når   I   frem   til  
noget   i   stil   med,   at   drager  

● Elsker   guld  
● Er   skræmmende  
● Spiser   får  
● Fanger   prinsesser  
● Har   naturlig   rustning   og   en   hale  
● Spyr   ild  
● Kan   flyve  

 
Fortæl   spillerne,   at   de   skal   spille   drager,   der   alle   sammen   opfylder   det,   I   har   beskrevet   sammen,  
men   alligevel   er   lidt   forskellige.   Vis   dem   dragetegningerne,   og   fortæl   om   de   særlige   kendetegn.  
 

Spilpersoner  
● Rød .   Er   hidsig.   Elsker   varme   og   larm.  
● Blå .   Er   rolig.    Elsker   kulde   og   ro.  
● Gul .   Er   genert.   Elsker   mekanik   og   maskiner.  
● Grøn .   Er   håbeful   og   optimistisk.   Elsker   dyr   og   planter   

 
Bed   dem   pege   på   mindst   2   drager,   de   gerne   vil   spille.   Forhåbentlig   sikrer   dette,   at   ingen   ender  
med   at   få   en   spilperson,   bare   fordi   den   er   til   overs.  
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Regler   for   terningerul.   Lavt   er   godt.  
Der   er   to   principper   for   terningerul   -   kraftigt   inspireret   af   rollespillet   Dungeon   World..  

1) Terninge-rul   skal   være   spændende.   Der   skal   være   noget   på   spil.  
2) Man   bliver   bedre   af   at   fejle.  

 

Der   er   to   slags   terningeregler:   
1)   Regler   for   evnerne    flyve    og    spy   
2)   Regler   for   generelle   hændelser,   hvor   der   kan   være   tvivl   om   udfaldet.   
Fælles   er,   at   det   er   godt   at   slå   lavt,   og   at   der    altid    sker   noget   vildt   på   en   1’er   eller   en   6’er.  
 

Evnerne    flyve    og    spy  
Giv   spillerne   deres   karakterark   med   evner.   Spillerne   har   2   evner,    flyve    og    spy .   De   starter   med   at  
have   1   i   den   ene   evne   og   2   i   den   anden   efter   eget   valg.   Det   gælder   om   at   slå   under   eller   lige   på  
sin   evne,   så   de   starter   med   andre   ord   til   at   være   ret   ringe   til   begge   dele.   Men   til   gengæld   stiger  
ens   evne   med   1   hver   gang,   man   forsøger   at   bruge   den,   og   det   mislykkes.   Bagtanken   er,   at   det  
er   sjovt   rollespil   at   drager   dummer   sig,   at   det   er   fedt   at   blive   bedre,   og   at   det   skal   føles   som   en  
bedrift   at   kunne   bruge   drage-evner   som   at   flyve   og   spy.  
 
 

Hvis   du   vil    flyve    eller    spy    og   slår  Sker   der  

1  Lykkes   det   spektakulært   godt  

Det    samme    eller    mindre    end   du   har   i   evnen  Lykkes   det  

Mere    end   du   har   i   evnen  Mislykkes   det,   men   du   stiger   i   evnen.  

6  Mislykkes   det   helt   utroligt   meget.  
Hvis   du   har   6   i   evne,   mislykkes   det   stadig.  
Du   stiger   i   evnen.  

 

Held-rul  
Hvis   spilpersonerne   ønsker   at   gøre   noget,   og   der   kan   være   tvivl   om   udfaldet,   slår   I   terninger.  
Det   kan   være,   at   de   vil   overtale   en   gnaven   portvagt   eller   liste   sig   forbi   et   sovende   spædbarn.   
Der   gælder   stadig,   at   det   er   godt   at   slå   lavt.   Derudover   er   det   op   til   din   fantasi   som   GM   at   finde  
på   interessante   udfald   af   terningeslagene   -   eller   du   kan   spørge   spillerne,   hvad   de   tror,   der   sker.  
 

Du   slår  Konsekvens  

1  Det   lykkes   fabelagtigt   godt  

2-3  Det   lykkes,   men   der   der   komplikationer  

4-5  Det   lykkes   ikke,   men   der   sker   noget   fordelagtigt  

6  Det   mislykkes   spektakulært  
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Baggrundshistorie  
Nu   er   I   klar   til   at   gå   i   gang,   eventuelt   efter   et   prøveslag   eller   to,   hvor   en   drage   prøver   at   flyve,  
spy   eller   undgå   at   vælte   noget   med   sin   hale.  
 

Læs   baggrundshistorien   op,   og   svar   på   spørgsmål   om   landet   og   dragerne.   I   spiltesten   fik   vi  
slået   fast,   at   Rød,   Blå,   Gul   og   Grøn   er   flere   hundrede   år   gamle,   men   at   de   har   levet   et   forkælet  
liv   som   slotsdrager,   der   fik   maden   serveret,   og   derfor   aldrig   rigtig   har   øvet   sig   i   at   flyve   og   spy.  
Det   er   først   nu,   i   en   krisesituation,   at   de   bliver   nødt   til   at   lære   det   ordentligt.  
 

For   hundredvis   af   år   siden   var   Landet   Mørkeland   et   usselt   land.   Høsten   slog   altid   fejl,  
sygdomme   hærgede,   og   der   var   krig   med   naborigerne.   Men   så   fandt   Prinsens   mange   gange  
tipoldefar   4   drageæg.   Han   tog   dem   med   hjem   og   sørgede   for,   at   de   blev   udruget   ved   slottets  
store   ildsted.   Det   var   dragerne   Rød,   Gul,   Grøn   og   Blå,   som   siden   har   boet   sammen   med  
kongefamilien   på   Slottet.   Lige   siden   dragerne   kom,   er   lykken   kommet   til   Mørkeland,   som   nu  
hedder   Lykkeland.   Markerne   blomstrer,   befolkningen   er   glade   og   sunde,   og   der   hersker   fred  
og   velstand.   Der   er   hospitaler   til   de   syge,   hyggelige   alderdomshjem   til   de   gamle   og  
børnehjem   med   rigeligt   mad   og   legetøj   til   de   forældreløse.  
 
Men   der   kan   dog   stadig   ske   ulykker   i   Lykkeland.   Sidste   år   døde   Kongen   og   Dronningen,   da   et  
jordskred   sendte   deres   karet   ned   i   en   kløft,   mens   de   var   på   køretur   på   en   stejl   bjergside.  
Heldigvis   tog   Kongens   Bror,   Onkel   Sort,   sig   af   deres   søn   og   arving,   Prinsen.   Men   nu   har  
Børnehjemsforstanderen,   Tante   Hvid,   hentet   Prinsen   og   taget   ham   med   på   børnehjemmet.  
Når   han   ingen   forældre   har,   hører   han   til   hos   hende,   siger   hun.   
 
Det   er   op   til   de   4   trofaste   drager   Rød,   Blå,   Gul   og   Grøn   at   hente   prinsen   med   tilbage   til   slottet,  
så   han   kan   regere   landet   sammen   med   Onkel   Sort.  

Startscene.   På   slottet   med   Onkel   Sort  
I   løbet   af   natten   har   Tante   Hvid   bortført   Prinsen.   Hun   har   efterladt   et   brev   fra   sig   selv   og   har   fået  
Prinsen   til   også   at   skrive   et   brev   med   mere   eller   mindre   ført   pen.   Se   handoutet.  
 
Lad   spilpersonerne   tale   med   Onkel   Sort.   Han   er   rar,   holder   meget   af   Prinsen,   og   er   hans   onkel,  
som   hjælper   med   at   regere,   indtil   Prinsen   bliver   voksen.   Han   er   ikke   selv   interesseret   i  
regeringsmagten   og   er   dybt   ulykkelig   over   bortførslen.   Men   det   er   meget   muligt,   spillerne   har  
mistanke   om   noget   andet.  
 
I   spiltesten   sad   han   i   Orangeriet   i   en   stol   af   kurveflet   og   aede   en   kat   og   drak   te   -   og   var   helt  
ulykkelig   over,   at   Prinsen   var   væk.   Han   kan   fortælle,   hvilken   retning   Børnehjemmet   Frydenbo  
ligger   i   og   give   dragerne   en   madpakke   med.  
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Rejse.   Valgfri   scene  
I   kan   rollespille   noget   af   rejsen   for   at   lære   karaktererne   at   kende   og   for   at   få   lejlighed   til   at   slå  
terninger,   eller   I   kan   lade   være.   
Hvis   I   rejser,   ligger   Frydenbo   på   den   anden   side   af   en   stor   skov,   som   det   er   svært   at   flyve   over.  
Dragerne   kan   eventuelt   få   et   lift   af   en   bonde,    Jens   Hansen ,   som   er   på   vej   med   grøntsager   til  
børnehjemmet   i   sin   kærre.   Han   er   skeptisk   over   for   dragerne,   og   hans   hest,    Lotte ,   er   bange   for  
dem,   men   du   kan   lade   dragerne   bestikke   ham,   true   ham   eller   tale   godt   for   ham.   I   spil-testen  
endte   det   med,   at   Blå   trak   kærren,   efter   at   Grøn   havde   skræmt   livet   af   hesten.  

Sceneforslag   på   Frydenbo  
Når   Rød,   Blå,   Gul   og   Grøn   bevæger   sig   rundt   på   Børnehjemmet,   møder   de   børnehjemsbørn   og  
ansatte.   Hvis   de   bliver   gode   venner   med   børnehjemsbørnene,   kan   de   få   informationer   om   Tante  
Hvid   og   Prinsen.   I   kan   spille   så   mange   scener,   som   det   nu   passer   med   tiden   -   i   spiltesten   var   vi   i  
7   rum.   Du   skal   som   GM   sørge   for,   at   de   får   tilstrækkeligt   meget   at   vide   til   at   de   går   op   i   det  
højeste   tårn   og   møder   Tante   Hvid   og   Prinsen.   Giv   spillerne   et   hint   eller   tre   på   hver   lokation  
 
Børnehjemsbørnene   kan   fortælle  

● At   Tante   Hvid   elsker   børn  
● At   Tante   Hvid   serverer   boller   hver   eftermiddag,   og   de   hjælper   mod   hjemve.   I  

virkeligheden   er   der   glemmepulver   i   bollerne.  
● At   Tante   Hvid   altid   tager   de   nye   op   i   Tårnværelset   og   tager   sig   særligt   af   dem.  
● At   Tante   Hvid   blander   drikke,   der   hjælper.   Hjælper   mod   hjemve,   søvnbesvær,   mavepine,  

tristhed   m.v.   Det   er   forskellige   former   for   glemmedrikke,   lykkedrikke   og  
bedøvelsesmiddel.  

● At   Tante   Hvid   har   et   kontor,   hvor   medicinskabet   er.  
● At   Tante   Hvid   bruger   undervisningslaboratoriet.  
● At   der   kom   en   ny   dreng   i   går.   Beskrivelsen   matcher   Prinsen.  

Ankomst  
Frydenbo   ligger   på   en   bakke.   Det   er   et   stort   hus   -   tænk   engelsk   herresæde   -   i   en   park,   omgivet  
af   en   mur   med   en   smedejernslåge.   Foran   lågen   sidder   sidder    Morten   ved   Porten ,   som   er  
dørvogter.   Lågen   er   forlængst   rustet   fast,   men   det   gør   det   bare   nemmere   at   passe   på   den.  
Morten   sidder   der   hver   dag   fra   8   til   16   og   gætter   kryds-og-tværs.   Han   bliver   glad,   hvis   de   kan  
hjælpe   -   f.eks.   UHYRE   på   5   bogstaver,   begynder   med   D.  
 
Dragerne   kan   1)   smadre   lågens   lås   med   ild   eller   syre,   2)   prøve   at   flyve   over   muren   eller   3)   gå  
rundt   om   til   køkkenindgangen,   som   er   en   lille   trædør,   der   ikke   er   låst.   En   tyk   drage   kan   komme  
igennem,   hvis   den   trækker   maven   ind.  
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Haven  
Haven   er   stor,   vildsom   og   parklignende,   med   bøgetræer   og   rhododendroner.  
 

Hvis   dragerne   går   rundt   om   muren,   får   de   på   et   tidspunkt   en   bold   i   hovedet.   I   haven   spiller  
børnehjemsbørnene   bold,   og   de   vil   gerne   have   deres   bold   igen.  
 

Man   kan   også   komme   ind   i   haven   fra   gårdsplads.   Børnene   leger,   og   en   af   dem   har   en   drage   -  
altså   af   papir!   -   der   har   sat   sig   fast   i   et   træ.   De   tør   ikke   kravle   op   efter   den,   men   dragerne   kan   jo  
prøve   at   flyve.   
 

Børnene   vil   måske   gerne   lege   gemmeleg.   Det   er   svært   at   gemme   sin   hale,   når   man   er   en  
drage.  

Køkkenet  
Køkkenet   ligger   lige   ud   til   gårdspladsen.   I   køkkenet   hersker    Kokken   Louise .   Hun   er   først   bange  
for   dragerne   og   vil   forsvare   sig   med   sin   kagerulle,   men   hvis   de   kan   tale   hende   til   ro,   vil   hun  
gerne   give   dragerne   noget   at   spise,   især   grøntsager   og   sund   mad.   
 

Der   er   mange   ting,   de   kan   hjælpe   Louise   med.   
● Ilden   er   gået   ud!   
● Kødet   kan   ikke   holde   sig   til   i   overmorgen!   
● Vasken   er   fuld   af   kalk!   
● Og   den   elektriske   pålægsmaskine   er   i   stykker!   

 

Hvis   de   bliver   gode   venner   med   Louise,   kan   hun   fortælle,   at   hun   er   skuffet   over,   at   Tante   Hvid  
ikke   mener,   hendes   bagværk   er   godt   nok   til   de   nye.   Hun   har   mistanke   om,   at   Tante   Hvid  
kommer   noget   mærkeligt   i   eftermiddagsbollerne   -   det   gør   hun   også.   Hun   ved   også,   at   der   er   en  
hemmelig   gang   i   Frydenbo,   men   hun   ved   ikke   hvor.   Den   er   der,   hvor   du   som   GM   synes,   det   er  
sjovest,   hvis   I   får   brug   for   at   skyde   genvej.  

Hallen  
Hvis   man   går   ind   ad   hovedindgangen   fra   gårdspladsen,   kommer   man   ind   i   Hallen.   Den   er  
kæmpestor,   med   skakternet   marmorgulv,   en   snoet   trappe   op   til   førstesalen,   en   rustning   af   en  
ridder   med   et   skjold,   hvor   en   ridder   kæmper   med   en   drage,   og   et   udstoppet,   skællet   hoved   på  
væggen.   Heldigvis   er   det   ikke   en   drage,   men   bare   en   krokodille.  
 
I   Hallen   kan   man   møde    Butleren   James .   Han   er   altid   høflig   og   gør   præcis,   hvad   Tante   Hvid  
siger.   Han   vil   prøve   at   holde   dragerne   hen   med   snak,   så   han   kan   varsko   Tante   Hvid.   Han  
foreslår,   de   sætter   sig   i   venteværelset,   og   så   kommer   han   med   en   kop   te,   siger   han.   Det   har  
han   nu   ikke   tænkt   sig.   
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Når   man   kommer   ud   fra   venteværelset   eller   i   det   hele   taget   er   i   Hallen   for   anden   gang,   kan   man  
møde   et    børnehjemsbarn ,   der   har   til   opgave   at   tænde   stearinlysene   i   den   store   lysekrone,   men  
er   bange   for   højder.   Hvis   dragerne   hjælper,   kan   barnet   fortælle   om   rummene   i   huset   og   om  
Tante   Hvid.  

Venteværelse  
Venteværelset   ligger   ved   siden   af   Hallen.   Her   er   slidte   sofaer   og   gamle   ugeblade   samt   en    bog  
med   vidnesbyrd    fra   tidligere   børnehjemsbørn,   der   skriver   om,   hvor   god   og   kærlig   Tante   Hvid  
er,   om   at   de   slet   ikke   savnede   deres   familier,   mens   de   var   på   Frydenbo,   og   om   at   de   nu   er  
blevet   borgmestre   og   formænd   for   smedelauget   og   andre   solide   samfundspositioner.   Faktisk  
har   Tante   Hvid   et   netværk   af   støtter   i   hele   Lykkeland,   der   ville   bakke   hende   op,   hvis   hun   nu  
gjorde   krav   på   magten…  
 
Ellers   er   venteværelset   dybt   kedeligt,   og   til   sidst   forlader   dragerne   det   forhåbentlig   og   går   på  
opdagelse.  

Fangekælder  
Børnehjemmet   har   en   fangekælder   fra   den   gang,   det   var   et   herresæde.   Der   er   rotter!   Et  
børnehjemsbarn    er   blevet   sendt   ned   for   at   fange   dem.   Han/hun   er   bange   for   mørke.   Der   er  
ingen   fanger,   men   man   risikerer,   at   jerngitterlågerne   smækker   bag   en,   når   man   går   ind   i   en   celle  
efter   en   rotte.  

Anegalleri   /   svalegang  
Hallen   er   to   etager   høj.   Rundt   langs   kanten   i   førstesalshøjde   er   en   lang   svalegang   med  
portrætmalerier   og   døre   ind   til   forskellige   værelser.   Hvis   man   går   rundt   på   svalegangen,   ser  
man   billeder   af   prominente   bedsteborgere,   som   er   tidligere   børnehjemsbørn,   og   måske   billeder  
af   riddere,   der   nedlægger   drager.   Derudover   kan   man   høre   lyde   fra   forskellige   værelser   og  
måske   blive   nysgerrig   efter   at   åbne   døre.  
 
Man   kan   evt.   møde   et     børnehjemsbarn ,   der   er   gået   ud   for   at   øve   yoyo-tricks   et   sted,   hvor  
han/hun   ikke   risikerer   et   ramme   nogen.   Måske   vil   dragerne   prøve   yoyo,   måske   ryger   yoyo’en   af  
snoren   og   sætter   sig   i   gabet   på   det   udstoppede   alligatorhoved.  

Bibliotek  
Biblioteket   er   to   etager   højt   og   har   et   ildsted,   bløde   stole   og   reoler   med   mange   bøger.   Her   er  
særligt   mange   bøger   om   børnepsykologi   (“Hvordan   man   vinder   børns   tillid”   bind   I   og   II)   og  
farmarci   (“Lykkedrikke,   glemmedrikke   og   bedøvelsesmidler   med   simple   ingredienser”).  
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Her   er   også    to   børnehjemsbørn ,   der   skal   støve   af   på   de   øverste   hylder,   selv   om   de   har  
højdeskræk.   De   kan   fortælle,   at   Tante   Hvid   har   flere   bøger   inde   på   sit   kontor.   Bøger,   som  
børnene   ikke   må   læse.  

Skolestue  
I   skolestuen   sidder   er   der   et    børnehjemsbarn ,   der   er   duks.   Der   skal   fejes,   og   tavlen   skal   tørres  
af.   Og   der   lugter   af   gammel   makrelmad.   Hvem   har   glemt   en   madpakke,   og   hvor   er   den?  
 
Børnehjemsbarnet   kan   pege   på   laboratoriet,   der   ligger   i   nærheden.  

Laboratorium  
Laboratoriet   har   glasskabe   langs   væggene,   hvor   der   står   alle   mulige   mystiske   kemikalier   og   dyr  
i   sprit.   Der   er   et    børnehjemsbarn    i   kittel,   der   har   som   hjemmeopgave   at   dissekere   en   frø.  
Han/hun   er   meget   interesseret   i   at   diskutere,   hvordan   øgler   og   krybdyr   ser   ud   inden   i.   Han   vil  
gerne   studere   padde-indvolde.   Adr!  
 
Hvis   dragerne   ikke   synes,   han   er   for   klam   og   uhyggelig,   kan   han   vise   dem   Tante   Hvids  
kemikalieskab.   Der   er   flasker   med   væske   i   mange   farver   og   en   log-bog,   der   beskriver,   hvad   hun  
har   blandet   hvornår.   Find   på   nogle   farver   og   nogle   forskellige   måder,   væskerne   påvirker   dem  
på:   de   kan   blive   søvnige,   blive   opløftede,   glemme   deres   venner   eller   fjerne   smerter,   hvis   de   har  
slået   sig.  

Sovesal  
På   sovesalen   er   et   stort    barnehjemsbarn    ansvarlig   for,   at   de   små   for   sovet   middagslur.   Det   er  
meget   vigtigt   at   være   stille!   Men   der   kommer   en   hveps   ind   ad   vinduet   fra   haven.   Tænk,   hvis   den  
stikker   en   af   de   små.  

Tante   Hvids   kontor  
Tante   Hvids   kontor   ligger   i   Tårnet,   en   etage   under   Tårnværelset.   Her   er   ingen   mennesker.  
 
På   Tante   Hvids   kontor   er   der   et   hvidmalet   skrivebord   med   messinghåndtag   og   en   stor   buket  
blomster.   Rundt   omkring   på   væggene   hænger   billeder   af   tidligere   børnehjemsbørn,   der   har  
skrevet   tak   og   kærlige   hilsner   til   Tante   Hvid.   Der   er   også   et   portræt   af   Tante   Hvid   fra   for   mange,  
mange   år   siden.   Hun   har   slet   ikke   ændret   sig:   runde   rosenkinder,   korngult   hår   i   frikadeller   ved  
ørene,   en   hvid-og-blå   stribet   kjole   med   blondeforklæde   og   et   omsorgsfuldt   smil.  
 
I   skrivebordet   ligger   blandt   andet   nogle   breve   fra   slægtninge   til   nogle   af   børnene.   Ikke   alle,   men  
en   god   håndfuld.   Far   og   mor   er   ganske   vist   døde,   men   der   er   onkler,   tanter,   bedsteforældre,  
fætre   og   kusiner,   der   gerne   vil   have   dem   boende.   
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Der   er   også   et   medicinskab   med   en    glemmedrik ,   en    lykkedrik    og   en    sovedrik .   Dragerne   kan  
kun   finde   ud   af,   hvad   de   gør,   ved   at   prøve   sig   frem.   Der   er   også   Tante   Hvids    anti-aldrings-drik ,  
der   holder   hende   evigt   ung.  
 

Glemmedrikken    gør,   at   man   ikke   kan   huske   sine   venner.  
Lykkedrikken    gør,   at   man   ikke   længere   er   vred   eller   ked   af   det   eller   ser   nogen   grund   til   at  
ændre   på   tingenes   tilstand.   Alt   er   godt.  

Tårnværelse   og   klimaks  
Tårnværelset   er   et   ekstraspecielt   dejligt   børneværelse.   Der   er   dukkehus,   gyngehest,   malebøger  
og   i   det   hele   taget   alt,   hvad   man   kan   begære   af   legetøj.   Vinduet   viser   den   smukke   udsigt   over  
haven   -   men   der   er   tremmer   for.   
 
Her   er    Tante   Hvid ,   og   hun   har   en   kurv   fuld   af   nybagte,   duftende   boller.    Prinsen    er   her   også.  
Han   virker   lidt   omtåget   og   kan   i   første   omgang   ikke   kende   dragerne.   Tante   Hvid   elsker   Prinsen  
højt   og   kan   give   ham   et   meget   bedre   hjem   end   på   det   ensomme   og   triste   slot,   siger   hun.   (Og   så  
kan   hun   også   gøre   krav   på   regeringsmagten   senere,   men   det   nævner   hun   ikke.)  
 
Hvis/når   dragerne   giver   sig   til   at   sig   til   at   slås   med   Tante   Hvid,   prøver   hun   at   kaste   sovedrik   og  
glemmeboller   i   gabet   på   dem,   når   de   åbner   munden   for   at   spy.   Derudover   får   hun   dem   til   at  
falde   over   legetøj.     Butleren   James    kommer   hende   til   undsætning   med   hjelm   og   lanse   fra  
rustningen   i   Hallen.   De   leder   både   strøm   og   varme   særdeles   godt.  
 
Dragerne   skal   selvfølgelig   vinde,   men   det   må   gerne   være   lidt   svært.   Og   Prinsen   kommer   først   i  
tanker   om,   hvem   de   er,   og   hjælper   til,   halvvejs   i   kampen.   De   kan   også   prøve   at   fjerne  
tremmerne   fra   vinduet,   så   de   kan   flyve   deres   vej,   men   det   tager   sin   tid.  

Afslutning  
Når   dragerne   har   uskadeliggjort   Tante   Hvid   og   fået   Prinsen   med   -   enten   ved   at   flygte   eller   slås   -  
skal   de   bestemme   sig   for,   hvad   der   skal   ske   nu.  
 

● Skal   de   tage   børnehjemsbørnene   med   hjem   til   slottet?  
● Skal   de   overtage   børnehjemmet?  
● Skal   de   slå   Tante   Hvid   ihjel   eller   stille   hende   for   retten?   Hvad   med   James?  

 
Men   under   alle   omstændigheder   bliver   Onkel   Sort   lykkelig   over   at   blive   genforenet   med   Prinsen,  
og   Prinsen   bliver   ligeså   lykkelig   for   at   komme   hjem.  
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Bipersoner  

Voksne  
 
Onkel   Sort  
Sortklædt.   Ser   ud   som  
Prinsen   kommer   til   se   ud  
som   voksen.  
 
  

Bonden   Jens   Hansen  
 
Vagten   Morten   ved   Porten   
 
Kokken   Louise  
 
Butleren   James  
Alvorlig,   høflig,   korrekt.  
 
  

Tante   Hvid  
Runde   rosenkinder,  
korngult   hår   i   frikadeller  
ved   ørene,   en   hvid-og-blå  
stribet   kjole   med  
blondeforklæde   og   et  
omsorgsfuldt   smil  
 

Børnehjemsbørn  
Find   et   navn   og   et   fysisk   kendetegn,   når   dragerne   møder   et   nyt   barn.   Streg   dem   ud,   du   har  
brugt.  
 

Navne   til   børnehjemsbørn:   top   10   børnenavne   for   børn   født   i   2010  

Piger  Drenge  

Isabella  William  

Ida  Noah  

Anna  Lucas  

Emma  Victor  

Mathilde  Mikkel  

Caroline  Magnus  

Maja  Frederik  

Freja  Mathias  

Sofie  Oliver  

Laura  Emil  
Kilde:   Top   10   børnenavne   for   børn   født   i   2010,   dvs   på   alder   med   spillerne.  
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Fysiske   kendetegn  
Børn   i   Haven  

● Har   en   stor   bold  

● Har   en   papirsdrage  

● Har   snavsede   knæ  

 
Børn   i   Skolestue  

● Har   en   stor   æske   farvekridt  

● Har   en   bog  

 
Generiske   steder  

● Mangler   en   fortand  

● Har   fletninger  

● Har   en   bamse  

● Har   en   dukke  

● Er   genert   og   rødmer   hele   tiden  

● Råber   meget   højt  

● Har   et   plaster   på  

● Har   vendt   sin   bluse   omvendt  

● Har   matrostøj   på  

● Har   en   kasket   omvendt   på  

● Har   et   snavset   tylskørt  

● Har   briller  

● Har   bøjle  

● Har   store   krøller  

● Har   fregner  
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Handouts  

 

Baggrundshistorie   til   oplæsning   
For   hundredvis   af   år   siden   var   Landet   Mørkeland   et   usselt   land.   Høsten   slog   altid   fejl,  
sygdomme   hærgede,   og   der   var   krig   med   naborigerne.   Men   så   fandt   Prinsens   mange   gange  
tip-oldefar   4   drageæg.   Han   tog   dem   med   hjem   og   sørgede   for,   at   de   blev   udruget   ved   slottets  
store   ildsted.   Det   var   dragerne   Rød,   Gul,   Grøn   og   Blå,   som   siden   har   boet   sammen   med  
kongefamilien   på   Slottet.   Lige   siden   dragerne   kom,   er   lykken   kommet   til   Mørkeland,   som   nu  
hedder   Lykkeland.   Markerne   blomstrer,   befolkningen   er   glade   og   sunde,   og   der   hersker   fred   og  
velstand.   Der   er   hospitaler   til   de   syge,   hyggelige   alderdomshjem   til   de   gamle   og   børnehjem   med  
rigeligt   mad   og   legetøj   til   de   forældreløse.  
 
Men   der   kan   dog   stadig   ske   ulykker   i   Lykkeland.   Sidste   år   døde   Kongen   og   Dronningen,   da   et  
jordskred   sendte   deres   karet   ned   i   en   kløft,   da   de   var   på   køretur   på   en   stejl   bjergside.   Heldigvis  
tog   Kongens   Bror,   Onkel   Sort,   sig   af   deres   søn   og   arving,   Prinsen.   Men   nu   har  
Børnehjemsforstanderen,   Tante   Hvid,   hentet   Prinsen   og   taget   ham   med   på   børnehjemmet.   Når  
han   ingen   forældre   har,   hører   han   til   hos   hende,   siger   hun.   
 
Det   er   op   til   de   4   trofaste   drager   Rød,   Blå,   Gul   og   Grøn   at   hente   prinsen   med   tilbage   til   slottet,  
så   han   kan   regere   landet   sammen   med   Onkel   Sort.  
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Terningeregler  
 
 
Evnerul   -    flyve    eller    spy  
Når   du   vil   flyve   eller   spy,   skal   du   rulle   en   6-sidet   terning.   Det   gælder   om   at   slå    under    sin   evne.  
 

Hvis   du   slår  Sker   der  

1  Lykkes   det   utroligt   godt  

Det    samme    eller    mindre    end   du   har   i   evnen  Lykkes   det  

Mere    end   du   har   i   evnen  Mislykkes   det,   men   du   stiger   i   evnen.  

6  Mislykkes   det   helt   utroligt   meget.  
Hvis   du   har   6   i   evne,   mislykkes   det   stadig.  
Du   stiger   i   evnen.  

 
 
 
Held-rul.   Lavt   er   godt  
Hvis   der   er   tvivl   om   noget   lykkes,   slår   man   en   6-sidet   terning.   Lavt   er   godt.  

Du   slår  Konsekvens  

1  Det   lykkes   fabelagtigt   godt  

2-3  Det   lykkes,   men   der   er   komplikationer  

4-5  Det   lykkes   ikke,   men   der   sker   noget  
fordelagtigt  

6  Det   mislykkes   spektakulært  

 
  

 



 

 
 
Kære   Hr.   Sort  
 
Da   Prinsen   nu   er   forældreløs,   hører   han   til   på  
Børnehjemmet   Frydenbo   hos   mig.   Jeg   har   hentet   ham   og  
skal   nok   sørge   for   ham.  
 
Hilsen  
Fru   Hvid,   børnehjemsforstander  
 
 
 
 
 
Hej   Onkel   Sort  
 
Tante   Hvid   siger,   at   jeg   får   et   nyt   hjem.   
 
Jeg   bliver   rigtig   glad,   siger   Tante   Hvid.   
 
Hun   siger,   dragerne   ikke   behøver   at   komme   efter   mig,   og   at   jeg  
ikke   kommer   til   at   savne   dem.  
 
Jeg   glæder   mig   til   vi   ses   igen.   Hvis   vi   ses   igen.  
 
Kærlig   hilsen  
Prinsen   
 
 
 
 

 



 

Rød  
Er   hidsig.   Elsker   varme   og   larm.  

Flyve   

Spy   med   ild   
 

Du   starter   med   at   have   1   i   din   ene   evne   og   2   i   den   anden.   Vælg   selv.  
 

 

 

 

Blå  
Er   rolig.   Elsker   kulde   og   ro.  

Flyve   

Spy   med   is   
 

Du   starter   med   at   have   1   i   din   ene   evne   og   2   i   den   anden.   Vælg   selv.  
 

  

 



Grøn  
Er   håbefuld   og   optimistisk.   Elsker   planter   og   dyr.  

Flyve   

Spy   med   syre   
 

Du   starter   med   at   have   1   i   din   ene   evne   og   2   i   den   anden.   Vælg   selv.  
 
 

 

 

 

Gul  
Er   genert.   Elsker   maskiner   og   mekanik.  

Flyve   

Spy   med   lyn   
 

Du   starter   med   at   have   1   i   din   ene   evne   og   2   i   den   anden.   Vælg   selv.  
 
  

 



  

 



 
 



 
 



 
 


