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Scenariet handler om at føle sig alene i en gruppe. Om at være uden for, 
have ens tanker et andet sted. At være i stykker inden i, men vælge ikke 
ødelægge den gode stemning.

En gruppe venner mødes for at slappe af og være sammen, men de er ikke 
alle samme sted. Hver af dem har en ting der på et tidspunkt sætter dem 
uden for gruppen og får dem til at føle hvordan de andre ikke kan forstå 
dem.

Spillet foregår som en samtale mellem vennerne ud fra en stabel billeder 
på bordet der refererer til noget de har til fælles. Men for hvert billede er 
der en der ikke kan være med i samtalen. De trækker sig så tilbage, lukker 
øjnene og fokuserer i stedet for på den ting der afskærer dem fra de andre. 
Det er selvfølgelig noget der er spejler sig i det de andre snakker om imens 
og noget der er så personligt at de ikke har lyst til at bringe det på bane i 
denne sociale kontekst.

De andre fortsætter samtalen uden at vide hvad der foregår i hovedet på 
deres ven og ignorerer vedkommende. Når det næste billede kommer frem 
fortsætter vennerne deres hyggelige aften.

INTRODUKTION



1. Spilleder introducerer scenariet, ideen og principperne bag det. 

2. Associations- og improvisations-opvarmning. 
 "Ja, og..."-legen: Spilleder starter en historie med en sætning, den 
næste deltager siger så "Ja, og..." og bygger videre på historien.

3. Mekanikken introduceres og opvarmes.
 De fire spillere sætter sig og fortæller endnu en historie sammen, 
denne gang om en tur i en forlystelsespark som børn. Undervejs går 
spillederen rundt om dem og lægger tungt sine hænder på deres skuldre en 
efter en. Når det sker skal de lukke øjnene og forlade samtalen og i stedet 
forstille sig dengang de blev væk fra deres forældre i parken og ikke kunne 
finde dem, mens de tre andre fortæller videre og ignorerer den spiller med 
lukkede øjne.

4. Rollerne præsenteres kort og fordeles. Nogen har tungere tematikker end 
andre. Spillerne læser introduktionen og trigger warningen og beslutter sig 
om de er trygge ved rollen. Ellers bytter man rundt til alle er med. Dernæst 
kan resten læses. 

SPILFORLØB



5. Spilleder fortæller situationen som spillet starter i og sætter spillerne 
igang:

Spillet forløber som éen lang scene, der er ingen breaks. Fortællingen er 
styret af bunken af billeder. Spillerne har to citater til hvert billede som start 
for deres fortællinger og warstories. De skal bare fortælle videre, men helst 
holde sig til udgangspunktet.

Når et billede minder en af spillerne om deres problemer er der ingen noter 
til dem og spillederen går hen og lægger hænderne på deres skuldre. 

De første to billeder er fælles positive oplevelser for at sætte en god 
stemning. Derefter kommer de billeder der sætter en af spillerne uden for. 
Det sidste billede er fælles igen og alle får lov at være med igen.

Når spillederen synes at et billede har fået sin tid, river han det i stykker og 
spilleren åbner sine øjne og deltager igen i samtalen. 

6. Hver spiller holder en monolog om deres hemmelige pinsel og hvordan 
den har slået knuder på dem.

7. Når stilheden er blevet lang nok klipper spillederen scenariet og starter 
debrief runden. Der er ingen kommentarer eller spørgsmål fra spillerne i 
løbet af debriefet.

Debrief er en kort “runda”: Hver spiller har max to minutter til at fortælle 
hvordan det føltes at spille scenariet og sidde uden for. Når alle har fået tid 
at sige det de vil, er der almindelig åben debrief og warstories. 



I er fire der har været venner siden folkeskolen, først ret tætte, men sidenhen mere 
on/off efterhånden som folk flyttede, startede på studier, fik arbejde, familie og så 
videre. 

I har holdt forbindelsen, festet og hygget sammen, været på mange dumme 
eventyr, men aldrig rigtig åbnet op for hinanden. Det har så også betydet at 
uanset hvad der er gået skævt eller i stykker i jeres liv kan i slippe væk fra det 
med en aften i hinandens selskab.  

I har en uskreven regel om ikke at blive alt for personlige når i er sammen, det 
vigtige er jo at leve i nuet og have det sjovt. Tonen er ofte hård, men kærlig, man 
skal jo kunne tage det! 

I aften mødes i over en bunke bunke gamle fotos som Jeanne har fundet, men 
ikke kigget igennem endnu, og et par flasker god vin. Det bliver fedt at huske de 
dumme ting i har lavet sammen og få grinet af de gamle jokes.

Introduktion til spillerne, læses højt:



Du har været gruppens vilde side, det var dig der trak de andre med ud i 
de særeste  udfordringer og eskapader. Du har altid været god til at vide 
præcist hvor langt man kunne gå og hvornår det var nok. Det er derfor 
du kunne få de andre til at gå med og lidt længere end de selv troede de 
var klar til. Det er også den evne du har kunnet bruge i din karriere som 
socialpædagog, det er en noget anden retning du skal skubbe de utilpassede 
unge i, men det handler stadig om at få dem så langt som du kan.

Trigger Warning: Utroskab

Det er derfor det er så fandens dumt det du har gjort. Du har jo Tina, 
verdens dejligste kæreste og i snakker om at få børn. Hvorfor skulle du 
sætte det over styr?

Du var fuld og dum og glad den aften, de andre fra arbejdet tog halvtidligt 
hjem, men du var ikke færdig med at danse til dunkende popmusik. Det 
skortede heller ikke på dansepartnere, det var sådan en fed fest. Der var 
en af pigerne der var vildt god kemi med, i gav den fuld gas sammen, alle 
de vilde dansemoves du sjældent har partner til. Der røg en hel del drinks 
indenbords oven på al den motion.

Da hun kyssede dig var det sgu ikke nogen overraskelse for andre end dig. 
Hun var tydeligvis ikke en der ventede på at du tog det første skridt. Og det 
var sgu hot. Din dømmekraft valgte at give op lige der. I endte hjemme hos 
hende, til akavet fuldemandssex. Det er bare aldrig særlig godt når man er 
så blæst at man knap nok kan gå lige. Men du knaldede hende og vågnede 
op til de tungeste moralske tømmermænd nogensinde og en fæl walk of 
shame.

Tina kom først hjem dagen efter igen, så du havde tid til at få ro på dig selv 
og præsentere en nogenlunde facade. Men shit. Det var så dumt. Du kan 
ikke en gang huske om du brugte kondom eller noget. Og skal du fortælle 
Tina om det? Kan jeres forhold holde til det? Er du overhovedet værd at 
beholde nu? Har du mistet din sans for grænser?

Så er det godt at du har dine venner i aften. De skal nok få hjulpet dig 
tilbage til dig selv. Og du skal slet ikke have din utroskab på banen, det vil 
være så dumt. Du vil hellere bare holde den gode stemning og du vil for alt 
i verden ikke ødelægge de andres glade minder.

MARTIN. 
25 år. Socialpædagog



Du er gruppens energibombe. Du har altid holdt tempoet og humøret højt 
hos dig selv og andre. Der skal ikke være nogen undskyldninger og fladen 
på sofaen når man kan være igang med noget spændende og actionpræget. 
Det har været ekstra vigtigt for dig at føre an med det gode eksempel. Bare 
fordi du har sukkersyge er ikke en undskyldning for at være ynkelig eller 
kræve særlige tiltag. Så må man bare være dobbelt så meget igang. Du 
elsker at have et arbejde hvor man kommer ud og går i naturen.

Trigger Warning: Sygdom

Din læge ringede tidligere idag. Din sukkersyge er blevet meget værre. Det 
har ellers været under kontrol længe, men det er bare blevet mere og mere 
tydeligt at din krop er ved at gå i stykker. Du har for det meste kunnet leve 
ret normalt og ikke skulle tænke på andet end at tage din insulin. Der har 
ikke været de store komplikationer. Men nu er det altså taget et skridt i den 
helt forkerte retning.

Du har kunne mærke at du ikke har så meget energi som før og det 
har været pissesvært at holde varmen, særligt i benene og armene. Dit 
kredsløb er åbenbart noget lort nu, men præcis hvad det indebærer er du 
ikke helt klar over. Du har altid bevidst undgået at tænke for meget over 
konsekvenserne af din sygdom. Men nu er det vidst ikke længere noget du 
kan gemme dig for. Men hvad så nu? Du var kort inde og google, men det 
gjorde bare alting værre. Skal du på en af de der helt nazi diæter? Kommer 
dine øjne til at blive dårligere? Kommer du til at være sådan en der altid 
har sår der ikke vil lukke? Kommer du til at få koldbrand i fødderne? 
Det værste i verden ville være at skulle vågne op en dag uden tæer, fødder 
eller ben. Der er så mange uhyggelige muligheder i din fremtid. At være 
afhængig af andres hjælp.

Du trænger virkelig til at lade op med vennerne i aften og samle kræfter til 
du skal ud på hospitalet imorgen og høre fra lægen. Du har ingen lyst til at 
snakke om det endnu, før det hele er afklaret og du har fakta. Bare hygge og 
tænke på noget andet. Du vil for alt i verden ikke ødelægge de andres glade 
minder.

THOMAS. 
26 år. Skov- og landskabsingeniør.



Du er gruppens klippe. Det er dig der har holdt jer sammen igennem, 
sørget for at i holdt kontakten og fik taget afsted når der skulle ske noget. 
Du har altid forsøgt at få alle til at være sammen og passe på hinanden, 
givet gruppen identitet og styrket sammenholdet. Du har altid selv haft en 
solid basis i hvad du vil og ikke været bange for at sige fra når det blev for 
meget for dig selv eller en af de andre. Det er noget du har kunnet bruge i 
din karriere og hvorfor du nu er blevet bestyrer i en designforretning. 

Trigger Warning: Voldtægt

 Det er efterhånden længe siden, men det er stadig med dig. Du havde 
været til middag sammen med din daværende kæreste Allan, sådan en af de 
første voksenagtige middagsselskaber. Det havde været ret hyggelig og i fik 
drukket jer ret fulde i rødvin og whiskey. I endte med at ligge i en sofa og 
kæle i ret lang tid inden i besluttede jer at gå hjem. I tog genvejen igennem 
“elverskoven” og Allan synes det var vildt romantisk at det var en lun og 
tåget aften og han begyndte at gøre tilnærmelser. Du ville hellere bare hjem 
i seng, men han plagede og blev ubehagelig. Fysisk. Så du gav op.  

Det var egentlig først næste morgen du indså hvad han rent faktisk havde 
gjort imod dig. Du turde ikke sige det til nogen. Det var først en uge efter 
at du tog mod til dig og fortalte din veninde om det, men hun stillede bare 
en masse svære spørgsmål som du ikke havde svar på. Du kunne ikke rigtig 
finde en måde at konfrontere ham på, så du lod forholdet dø ud. Han var 
også så sær overfor dig bagefter.

Du havde næsten glemt det igen, travlt med alt mulig andet. Men nu er det 
dukket op af en eller anden grund og du er stadig i tvivl om hvad der skete 
og din egen rolle i det hele. Var det noget du havde gjort? Hvordan kunne 
du overhovedet finde sådan en fyr tiltrækkende? Hvorfor forsvarede du dig 
ikke? Hvorfor var du svag da det galt allermest? Hvorfor reagerede din krop 
alligevel?

Heldigvis er det kun en enkelt episode i en ellers dejlig fortid. Det bliver 
godt at mødes med dine gamle venner og få opfrisket alle de gode stunder 
i stedet for de ubehagelige. Det her er noget der skal blive i fortiden. Der 
er ingen grund til at trække det frem foran de andre. De har også brug for 
at det bliver en glad aften. Du vil for alt i verden ikke ødelægge de andres 
glade minder.

JEANNE
27 år. Bestyrer.



Du er gruppens kække pige, du har ikke været den vildeste, men altid 
sørget for at alle er er underholdt og leger med. Du er god til mennesker 
og idéer og er godt igang med en karriere som projektleder, lige nu for et 
byfornyelsesprojekt. Du kan næsten altid se det mulige og sjove i situationer 
og mennesker,  det er derfor du har været ophavet til mange af jeres interne 
jokes.

Trigger Warning: Selvmord

Du mødte den sødeste fyr på dit arbejde, Michael. Et helt utroligt dejligt 
menneske, sådan en af dem der er unikt åbne overfor andre og sårbare. 
Han havde de smukkeste trist øjne. I snakkede rigtig godt sammen, jokede 
og havde fået en virkelig stærk forbindelse. Det er sjældent man møder en 
person og bare klikker.  I var ude og drikke øl et par gange og småflirtede 
lidt. Du var ret sikker på at det bare var et spørgsmål om tid før der skete 
noget mellem jer to. Det var også lige den sidste brik du manglede i 
puslespillet, en dejlig kæreste.

Men Michael havde åbenbart en mørkere side som du ikke kendte til. En 
dag dukkede han ikke op på arbejde. Det var først to dage og flere sms'er 
senere, da politiet dukkede op for at stille spørgsmål, at du fandt ud af at 
han havde taget sit eget liv. Han var gået ud på en af de store broer, taget 
sine sko af og hoppet ud. De fandt ham først da han drev i land.
Bisættelsen var i tirsdags, du følte ikke helt at du havde ret til at dukke op, 
så du lod være. Siden da har du ikke kunne holde op med at tænke over det 
hele. Hvad var det, der var så uoverskueligt for ham? Hvad kunne drive ham 
så langt? Hvorfor talte han ikke med dig? Tænkte han slet ikke på hvordan 
det ville være for hans familie? Eller dig?

I aften har du heldigvis mulighed for at tænke på noget andet og være med 
dine venner i stedet. De skal nok sørge for at der sker nok til at du ikke får 
tid til at tænke for meget. Du har ikke lyst til at tale med de andre om det. 
De kendte ham ikke og vil ikke forstå hvorfor det går dig så meget på. Og 
du vil for alt i verden ikke ødelægge de andres glade minder.

CAMILLA 
26 år. Projekt-leder.



Thomas
“Er hun ikke også ved at tabe kjolen?”

Camilla
“Hun er godt nok ikke tilfreds med sin hat!”

Martin
“Det er altså de vildeste øjn hun har! Nærmest som 
en kamelæon.”

Jeanne
“Hun ligner vores dansklærerinde i gymnasiet.”

Thomas
“Martin, det var godt vi alligevel ikke valgte at 
hoppe ud fra taget med en paraply!”

Camilla
“Jeg ved stadig ikke om han er på vej op eller ned?”

Martin
“Faenme den særeste statue de havde der. Jeg forstår 
mig ikke på kunst”

Jeanne
“Camilla, du fandt altid på mærkelig forklaringer 
på hvorfor han hang der.”



Martins trigger

Camilla
“Den tur med gogo-danserne eller var det 
strippere?”

“Thomas, du lagde for vildt an på hende den 
lyshårede!”

Jeanne
“Kan i huske turen på det der crazy disco?”

“Camilla, du kastede med de gratis kondomer, det 
var vildt dumt!”

Thomas
“Fuck jeg var så fuld den aften, helt blæst.”

“Jeanne, jeg er faenme glad for vi havde dig til at 
trække os med hjem til sidst!”

Thomas’ trigger

Camilla
“Hvordan gør man når man er sådan der? Det må 
være vildt svært at spille dart.”

“Det minder mig om ham drankeren i kørestolen, 
med de klamme fingre.”

Martin
“Adr. Det er bare ulækkert. Kroppen kan være 
virkelig klam til tider.”

“Godt det ikke er mig, jeg ville aldrig kunne holde 
ud at se sådan ud.”

Jeanne
“Kan i huske hvordan Camilla plejede at joke med 
at hun ikke havde nogen arme?”

“Man må have brug for megen hjælp når man er så 
medtaget”



Jeannes trigger

Thomas
“Vi legede drengene efter pigerne da vi var små.”

“Jeg elskede at slås med kæppe når jeg var derude!”

Camilla
“Den skov var så creepy om natten.”

“Thomas, du plejede at tage dine kærester på 
megafancy skovtur.”

Martin
“Camilla fortalte altid historier om troldene der 
kom ud af træerne.”

“Jeg gik igennem der da jeg var skæv engang, mega 
paranoia.”

Camillas trigger

Thomas
“Jeg savner sgu de andre vi plejede at bade med.”

“Jeg kan huske at jeg sad og flirtede der.”

Martin
“Der hvor man ikke måtte tage hovedspring fordi 
det var for farligt.”

“Sådan nogen sko havde jeg også, jeg elskede dem!”

Jeanne
“Vandet var så mørkt.”

“Min far sagde altid at man aldrig måtte bade 
alene.”



Thomas
“Jeg plejede at tage mine løbeture igennem der.”

Camilla
“Jeg kan huske nogen vildt weird navne på 
gravstenene.”

Martin
“Det var fedt at klatre på de store sten. Det var lidt 
dumt.”

Jeanne
“Vi havde nogen dejlige dage den der 
kirkegårdspark.”


