
Natt i Moskva 
– ett lekfullt smugglardrama 

Special 3 lör 21:00 – 00:45 
 

Roller 

– Forskare 

Spelas i grupper om 5 personer. 

Mål med lajvet: Att ta sig ut ur landet med rymdprylarna, visum och pass utan att bli upptäckt.   

Nyckelord: smyga, gruppkänsla, revolution, rädsla 

 

– KGB 

Spelas i grupper om 3 personer. 

Mål med lajvet: Att få tag på alla olagliga smugglare och tydliggöra för dem hur oönskade och 

värdelösa de är. (de försöker ju förstöra vårt Sovejet!) Viktigt är också att behålla din individuella 

status, både offentligt och i gruppen. (dvs visa utåt att man inte leker med KGB, och visa inom 

gruppen att du är en tuff och bra agent.) 

Nyckelord: jaga, hierarki, statusspel, förtryck, patriotism 

 

– Uppdelning 

För varje två grupper forskare finns en grupp KGB. Alltså: 

4 grupper KGB (dvs. 12 personer) 

6 grupper forskare (dvs. 30 personer) 

Totalt 42 personer 

 

Förberedelser 

Gruppen delas upp i två delar, KGB och Forskare. 

 

Forskare 

Varje person får en lapp med en siffra på: 1-5. Sedan delas de in i grupper där varje siffra finns 

representerad. Gruppen bestämmer själva namn (finns på listor) och personligheter, samt inbördes 

relationer. Gärna något som håller dem samman, och varför just de håller ihop tillsammans. Deras 

grundsyfte behöver vara revolutionärt, varför de tar sig därifrån över huvud taget. 

 

Problem: om de forskat tillsammans, är det svårt att hitta nåt som håller dem samman? 

 

KGB 

Varje person får en lapp med en siffra på: I KGB är de numrerade 1, 2, 3. Varje lapp är en individ. 

1 = Ledaren. Den tuffa, kuvande ledaren som ger order och sätter prägel på gruppen. Alla är 

avundsjuka på dig och vill ha din position så det är viktigt för dig att hålla den hårt. 

2 = Muskler. Den personen som triggas igång av ledarens order, kanske går över styr, agerar 

hjärntvättat och litar helt på staten. Muskler är tränad till att aldrig göra motstånd, och kan därför 

inte förstå revulutionärerna över huvud taget. Därmed har du ingen sympati för dem. Du längtar 

efter att avancera i rang, och är bra avundsjuk på Ledaren, även om du är underordnad ledarskap i 

alla former. 

3 = Hackkycklingen. Personen som får göra skitjobbet och som de andra alltid skyller på när något 

går fel. Hackkycklingen längtar efter att stiga i rang, men bara för sin egen status skull. 

 

Nu delas KGB upp i grupper. I varje grupp finns en av varje siffra. När man är uppdelade i grupper 

bestämmer man vem som spelar vilken roll. Sedan får man ett namn från en lista, eller får välja ett 

annat namn själv. 

 

Frågor: Vill man ha 2an och 3an, eller ska man bara utse en ledare i gruppen och låta resten vara 

tillval? Alltså att man bestämmer själv hur mycket intrig man vill ha skriven, och bestämmer resten 



internt? Ska man istället ha 15 min intrigsnack inom gruppen där man bestämmer statusen för varje 

roll och personligheter? 

 

Lajvet 

Smugglarna skickas ut i området. Efter en liten stund släpps KGB högljudt lösa att gå loss på 

området. De har fått order om att bevaka området noga, då de hört talas om att spioner eller 

smugglare skall stryka omkring där.. 

 

HÄR ÄR VI! 

 

Smugglarna 

Smugglarna letar först och främst efter smuggelgodset (nämligen vadå?) som finns nedgrävt eller 

gömt på flera platser runt området. De vill ha med sig så mycket som möjligt, men vill absolut inte 

ertappas med det. Har de tokmycket kan de bli avrättade (fast inte under lajvet). Därför kan de välja 

hur de fördelar det på gruppen, eller hur mycket de tar från början. Ju mer smuggelgods de får med 

sig, desto mer pengar kommer de ha att röra sig med när de kommer till det nya landet bortom 

gränsen. (Finland?) Har de inte med sig något smuggelgods kanske de kommer hungra ihjäl, men i 

alla fall komma över gränsen med livet i behåll. 

Smugglarnas ”bana”: 

1: hitta smuggelgodset, fördela det och plocka det med sig 

2: hitta pass som ligger i närheten av en falsk passtillverkare. Smugglarna vet vart den ligger, men 

vet inte vart den har gömt passen. Antagligen i närheten av tillverkaren. 

3: klistra in ett visum i passen som finns att få tag på hos en SLP 

4: Få en stämpel i passet. Stämpeln finns i samband med tillverkaren, men för att få tag på den 

måste de först ha visumet, och sedan bryta sig in hos tillverkaren. Tillverkaren håller till gömd 

bakom en container men är för tillfället inte hemma. Där ligger ett bord omkullvält med 

passtillverkningsprylar och stämpeln över hela marken. Antagligen har han alltså blivit ertappad. 

Har KGB övervakning på stället då? Stämpla fort och lämna stämpeln för framtida smugglare som 

behöver den lika mycket som du! 

5: Ta dig över gränsen! (som är uppritad i marken eller markerad på annat sätt) 

 

1: Smuggelgods, två olika raketkomponenter. Så många som möjligt av de två. Konkurera, med 

andra. 

2: Pass men först måste de hitta visum, Slagikov borta men visum finns nära hans ställe. Betalning, 

en av varje av komponenter. 

 

Smuggelgods 

Forskarna är en del av det ryska rymdprogrammet och har stulit med sig en del när de blev plötsligt 

uppsagda. Alla är nu utfattiga och vet att det finns köpare i Finnland/väst som är intresserade av 

kretskorten (som egentligen heter nåt rymdigt). 

 

KGB 

KGBs uppgift är att hitta och förhöra så många smugglare som möjligt. Kan de visa sin avsky mot 

dem så gör de det! Hittar de inget smuggelgods när de muddrar smugglare på stickprovsvis (dvs inte 

alla?) kan de hända att smugglarna slipper undan med en sträng varning. Men hittar de 

smuggelgods kommer smugglarna att föras in i ett metaförhörsrum. Det är ett rum, uppritat i 

marken med en två stolar och ett bord. Här förhörs en person av smugglarna av KGB i numerärt 

överläge, medans övriga smugglare står utanför gränsen och tittar på. Scenen är sedan för dem 

något de fått höra via den förhördes chockerade berättelser. 

Allt smuggelgods KGB hittar tas ifrån dem och de slipper med nöd och näppe undan att skickas 

vidare till lämplig anstalt eller liknande. 

 



KGB jobbar också hela tiden på den inre hierarkin och maktstruktur. Kanske pågår en intern 

mobbing? Allt sådant kan bestämmas före spel. 

 

Frågor: inputs på metascenen? Känns lite torr kanske? Men det är kul med förhör! Dock lite 

halvdåligt att de andra tittar på kanske? 

Får KGB kul spel? 

 

FIXA 

Namn på KGB-roller? 

Listor med Ryska namn. 

Kopiera pass och visum. 

Någon anledning till att forskarna håller sig borta från varandra. 

Kartor 

Meta-rep 

Bord & stolar 


