Brasst Issinn
Et novellescenarie af Elias Helfer
Skrevet til Fastaval 2015

Tak til

Forord

Oliver Nøglebæk for spillepladen.

Velkommen til Brasst Issinn. Dette scenarie er et spillederløst
novellescenarie for fire spillere, og er skrevet til at kunne spilles på to
timer, alt inklusive. Spillet handler om en familie, der er ved blive splittet
ad af nag, frustration og uforløste konflikter. Scenariet foregår i den time
eller to, der går forud for, at familiens skrøbelige husfred splintres
fuldstændigt og uigenkaldeligt. I spiller altså stilheden før stormen - uden
at få stormen med.

Mine spiltestere, Niels, Tora og Liv.
De scenarieansvarlige, Marie og Troels.
Cheresse for hjælp med oversættelse, og for tålmodighed, overbærenhed,
moralsk støtte og alt det andet.
Runerne er Gunfjaun Runic af David Kerkhoff

I dette dokument finder du først en kort beskrivelse af scenariet, og
hvordan det skal spilles. Så følger nogle “scene-plancher,” dvs. tre sider,
der beskriver, hvordan de forskellige typer scener spilles, og som er
beregnet til at ligge på bordet, mens I spiller. Dernæst følger rollerne - fire
hovedkarakterer, samt et ark med vigtige bipersoner. Bagerst finder du
nogle handouts: sedler til brug i opvarmningsøvelserne, et sæt
spillermarkører til hver spiller og en spilleplade.
Jeg vil give jer et enkelt godt råd: Smæk til! Læg ikke fingrene imellem! I
nogle scenarier kan man bruge timer på at opbygge en konflikt, og vise alle
nuancerne i karakterenes relationer. Det er der ikke tid til i Brasst Issinn.
Isen brager hurtigt sammen, og når det sker, skal I hade de andre
karakterer dybt og inderligt.
Brasst Issinn er ikke noget rart scenarie, men jeg håber, I får en god
oplevelse med at spille det. Og når I så er færdige, håber jeg, at I vil
fortælle mig om jeres oplevelser med scenariet, enten ansigt til ansigt, eller
i en mail. Både de gode og de dårlige.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen,

Elias Helfer
elias.helfer@gmail.com
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Foromtale
Vinteren har været lang og hård. Familien har været spærret inde i den lille
hytte i mange måneder. Alle går alle på nerverne, og alle holder deres
følelser frosset ned. Men mange års bebrejdelser og nag ligger lige under
overfladen, og truer konstant med at bryde frem.
En tidlig morgen sniger familiens dreng sig ud fra den indelukkede hytte
og ned til isen for at lege. Imens han bevæger sig længere og længere ud på
den knagende is, vågner resten af familien langsomt, og nidstirrer tavst
hinanden hen over morgenmaden. Hvornår mon isen braser - og den
kolde krig bryder ud i lys lue?
Brasst Issin er intenst novellescenarie om skuffet kærlighed, gæret had og
iskold luft. Scenariet skifter mellem fortællescener om drengen på den
stadigt tyndere is, og scener i hytten, hvor spillerne udfolder karakterernes
stille opbyggen imod det uundgåelige skænderi. Spillet slutter, når
skænderiet bryder ud - og drengen går igennem isen.
Spilletid: 2 timer
Antal spillere: 4
Stikord: Fortællespil, Familiedrama, Novelle
Spillertype: Dette scenarie er for spillere, som kan lide at fortælle
sammen. Hovedparten af scenariet foregår uden replikker, så du skal
kunne lide at give fysiske beskrivelser. Du skal kunne gøre livet surt for
din karakter.
Om forfatteren: Elias har tidligere skrevet Antihelt (2012) og novellen
“Under My Hive” til Imperiet 40k. Han elsker at se karakterer syde i deres
eget fedt.
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Sådan spilles Brasst Issinn

I den sidste is-scene beskriver I, hvordan Sune bryder igennem isen og
drukner i det kolde vand.

I Brasst Issinn spiller I en familie, der har tilbragt nogle lange
vintermåneder sammen i en lille hytte. Forholdet familiemedlemmerne
imellem er bundfrossent efter mange års opsparede frustrationer og
indestængt nag. En kold morgen vågner familiens søn, Sune, før alle
andre, og sniger sig ned til isen for at lege. Alt imens han bevæger sig
længere og længere ud på tyndere og tyndere is, vågner resten af familien
op. De går tavse i gang med deres morgensysler, og nidstirrer hinanden
over påklædningen og morgengrøden. Morgensyslerne foregår i stilhed dels fordi alle ved, hvad de har at gøre, dels fordi de fornemmer, at den
første replik vil sætte gang i det store skænderi, der har været under
opsejling i månedsvis, for ikke at sige årevis.

Det er en fast regel i spillet, at der kun er én replik i løbet af spillet. En
“replik” skal forstås som, at en karaktererne taler. Dette gælder også
flashbacks, selvom man gerne må bruge indirekte tale her.

Scenariet består hovedsageligt af to forskellige typer scener:
Is-scener er fortællescener, hvor I på skift føjer en sætning til fortællingen
om Sune på isen. Han bevæger sig længere og længere ud på isen, uden at
opdage den fare, han befinder sig i. Spillet starter med en “is-scene,” hvor
I fortæller om at Sune vågner inde i hytten og begiver sig ud på isen. I
denne scene skal I også hver især præsentere jeres sovende karakter inde i
hytten.
Hytte-scener er mere traditionelle scener, hvor I hver spiller et af
familiemedlemmerne: far Skarde, mor Thurid, bedstefar Arne og datteren
Revna. De vågner op, og går tavse i gang med at blive klar til dagen. I
løbet af hver hytte-scene fortæller hver spiller et kort flashback, hvor man
beskriver en situation, der har bidraget til karakterens had til en eller flere
af de andre i familien.
Efter hver hyttescene, vurderer I ved hjælp af spillermarkørerne, hvor
meget scenen eskalerede situationen i hytten, og rykker derefter Sune frem
på det medfølgende bræt. Når han er rykket mindst 10 felter, kan enhver
beslutte at begynde skænderiet i den næste hytte-scene. Når Sune er rykket
i alt femten felter, slutter den næste hytte-scene først, når nogen starter
skænderiet. Man starter skænderiet ved at ytre den replik, der starter
skænderiet. Når nogen har gjort det, klipper I straks til den sidste is-scene.
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Forberedelse til spillet

Opvarmningsøvelser

Du skal bruge print af:

Der er to opvarmningsøvelser knyttet til scenariet. Den første er en
konkret øvelse i, hvordan is-scenerne virker, mens den anden skal hjælpe
jer til at vise jeres karakterers sindstilstand.







Karaktererne (klippes over).
Spillepladen (i farver, hvis det er muligt)
Sceneplancherne
4 markører til hver spiller med tal fra 2-5 (klippes ud)
Materialer til opvarmning (klippes ud)

Opvarmningsøvelse 1: Fortæl rundt om bordet
Fortæl en historie en sætning ad gangen. En spiller læser en af de
medfølgende sætninger højt. Spilleren til venstre for ham fortsætter
historien ved at sige en enkelt sætning. Fortsæt et par gange rundt om
bordet. Stop, hvis historien løber af sporet, eller hvis I synes historien har
løbet længe nok – 3 gange rundt om bordet er rigeligt. Start herefter en ny
historie med den anden sætning. En anden spiller læser højt.

Derudover skal du bruge en markør til at repræsentere Sune på
spillepladen. Det kan for eksempel være en brik fra et brætspil eller måske
en mønt.

Opvarmningsøvelse 2: Beskriv følelsen
Gør sådan, når I skal i gang med at spille:

Læg de medfølgende sedler ud på bordet med teksten nedad, eller fold
dem og put dem i en kop/skål. Hver spiller tager efter tur en seddel, og
beskriver en karakter, der har den følelse, der står på sedlen. Spilleren må
ikke sige det ord, der står på sedlen, eller en afledning af det ord (så hvis
der står “Glæde”, må du ikke sige “glad”). De andre spillere prøver at
gætte ordet. De behøver ikke ramme præcis det ord, der står på sedlen.
Fortsæt til der ikke er flere sedler.

1. Introducer jer for hinanden. Fortæl hvad jeres forventninger til
scenariet er.
2. En af de, der har læst scenarieteksten, beskriver det kort for
resten af gruppen. Det kan man for eksempel gøre ved at læse
”Sådan Spilles Brasst Issinn” højt for gruppen.
3. Lav de to opvarmningsøvelser.
4. Fordel karakterer, og giv alle det sæt spillermarkører, der er
mærket med deres karakters rune.
5. Giv tid til at alle kan læse deres karakter.
6. Læg sceneplancherne og spillepladen ud på bordet, så alle kan se
dem. Stil Sune-markøren på spillepladen på det markerede felt.
7. Gennemgå, hvordan de forskellige scener fungerer. Lav en fysisk
demonstration af, hvordan I stemmer i slutningen af en hyttescene, vender brikken i slutningen af en is-scene og tager den
tilbage i løbet af en hytte-scene.
8. Begynd åbningsscenen.

Fordel Rollerne
Snak kort om, hvordan I gerne vil fordele roller. I kan blande rollerne og
tage en tilfældig. I kan lade en spiller (den, der har læst scenariet) kort
beskrive hver rolle, hvorefter hver spiller melder, hvem de helst vil spille.
Eller I kan vælge roller ud fra deres tilgang – læs disse stikord højt, uden at
nævne navnet:
-
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Den passive, indadvendte lidende: Skarde
Den udadvendte, frustrerede aggressive: Thurid
Alderdommens skuffelse over ungdommen: Arne
Ungdommens frustration over alderdommen: Revna.

Scener i hytten

Retningslinjer og Gode Råd

Inde i hytten vågner Skarde, Thurid, Revna, Arne og lille Nanna, og
begynder dagen: der skal laves morgenmad, hugges brænde og så videre.
Alt foregår i knugende tavshed: ingen siger noget til de andre. Alle kender
deres pligter, og alle går alle på nerverne.

Kom til sagen. Fortæl hurtigt en erindring. Fortæl hurtigt, hvad pointen i
erindringen er, og slut den, så snart du har fortalt det.

Hold ikke igen - lad de andre vide, hvor meget du afskyr dem, og hvorfor.

Din erindring må gerne svare igen på en anden erindring. Den må også
gerne bringe noget nyt i spil.

Sådan spilles en hytte-scene:
Scenen beskriver hvad der foregår i hytten.
Den første hytte-scene starter med, at den første karakter vågner. De
efterfølgende hytte-scener begynder kort efter den forrige sluttede.

Ved du ikke, hvad din erindring skal handle om? Så spørg dig selv: Hvem
er du mindst vred på lige nu? Hvem er mindst vred på dig? Lav en scene,
der handler om dem.

Hver spiller fortæller hvad deres karakter foretager sig. De kan i mindre
grad fortælle, hvad deres karakter tænker.

Giv plads til hinanden. Tal ikke i munden på hinanden, og fortæl korte
sekvenser på skift. Stilhed er ikke jeres fjende.

Scenen indeholder ingen replikker – karaktererne taler ikke til hinanden.

Vær meget konkret. Fortæl præcis hvad du gør, lige nu og her. Det gælder
også i erindringerne: fortæl helst om et helt konkret øjeblik.

I løbet af en hytte-scene fortæller hver spiller en kort erindring.
Erindringen handler om noget, der vækker karakterens afsky, frustration,
vrede eller had imod en af de andre karakterer.

Brug afstemningerne til at tage temperaturen på spillet. Ligger I
nogenlunde samme sted? Hvis nogen stemmer 2, går det måske for
langsomt? Alle kan kort sige, hvad de synes om tempoet, men lad være
med at snakke længe. Gå hellere videre med spillet.

Når en spiller begynder sin erindring, rækker spilleren sin hånd ind til sin
brik på bordet. Imens lytter de andre til erindringen. Når erindringen er
færdig, tager spilleren brikken tilbage til sin bunke.

Sådan sluttes en hytte-scene:

Vigtige bipersoner

Scenen slutter, når alle spillere har fortalt en erindring, og der derfor ikke
ligger flere brikker på bordet.

Sune: Skarde og Thurids søn. Alles øjesten.
Nanna: Skarde og Thurids yngste datter. Født i sommers.

Hver for sig vurderer spillerne nu, hvor meget scenen har eskaleret
stemingen i hytten. De tager brikken med det tilsvarende tal, og holder
den frem foran sig. Når alle har valgt en brik, vender I brikkerne og finder
gennemsnittet. Ryk Sune så mange felter ud på isen.

Njal: Den mand, Thurid ville giftes med. Er ulykkeligt gift.
Leif: Revnas øjesten. Ikke fra en af de bedste slægter.

Alle spillere lader deres brik ligge på bordet med tallet opad. De skal ligge
et sted, hvor alle let kan se dem.
Begynd herefter en ny is-scene.
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Scener på isen

Retningslinjer og Gode råd

Sune leger nede ved isen. Noget får ham til at gå ud på isen, og han
bevæger sig længere og længere ud.

Hold is-scenerne korte - det er fint, hvis hver spiller siger 1-3 sætninger i
en is-scene.

Sådan spilles en is-scene:

Som udgangspunkt fortæller I efter tur med uret rundt om bordet. Hvis
alle føler sig trygge ved det, kan I dog godt bløde formen op, så spillere
byder ind, når de føler, de har noget at bidrage med. Sørg for, at alle får
plads til at bidrage omtrent lige meget. Det ændrer ikke ved, at ingen må
sige mere end en sætning ad gangen.

Scenen begynder der, hvor den forrige is-scene endte. Første almindelige
is-scene fortsætter, hvor intro-scenen endte.
I skiftes til at sige én sætning, der fortsætter fortællingen fra personen før
jer.
Beskriv kun hvad der konkret sker. Beskriv ikke, hvad Sune tænker

Sådan sluttes en is-scene:
Når en spiller føler, at scenen har nået et naturligt endepunkt, rækker han
hånden ind til sin brik på bordet. Hvis to eller flere spillere gør dette,
slutter scenen straks.
Når scenen slutter, vender alle deres brik om, så bagsiden (uden tal)
vender opad. Brikken bliver liggende på bordet.
Herefter begynder en ny hytte-scene.
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Første scene: Før solopgang

Afslutningsscenen: Isen bryder

I den lille hytte ligger familien og sover. Alle, på nær én: Familiens søn,
Sune, er vågnet tidligt, og har besluttet sig for at snige sig ud og ned til isen
for at lege.

Spillet slutter, når skænderiet i hytten bryder ud. I samme øjeblik bryder
isen under Sune sammen, og han bliver revet ned i det iskolde vand.

Spillet slutter når Sune er nået langt nok ud på
isen:

Sådan spilles introduktionsscenen:
Scenen starter med at Sune stiger ud af sin seng, og slutter, når han når
ned til vandet.

Når Sune er nået til det 10. felt på isen, kan enhver afslutte spillet i en
hytte-scene.

Scenen spilles som en is-scene, med én undtagelse:

Når Sune er nået til det 15. felt på isen, slutter den næste hytte-scene når
en spiller slutter spillet, uanset antallet af erindringsscener, der er blevet
spillet.

I løbet af scenen, før Sune forlader hytten, skal alle spillere introducere
deres karakter. Når en spiller føler, det er naturligt at gøre, tager
vedkommende en af sine brikker, og rækker hånden ind på midten af
bordet. Spilleren beskriver i nogle få sætninger, hvordan karakteren ligger
og sover. Derefter lægger spilleren sin brik på bordet med tallet opad, og
scenen fortsætter.

Sådan sluttes spillet
En spiller slutter spillet ved at sige den replik, der starter skænderiet.
I samme øjeblik, replikken bliver sagt, slutter hytte-scenen, og I klipper til
den sidste is-scene. Man kan ikke svare på afslutningsreplikken.

Ingen af de øvrige karakterer vågner i løbet af scenen.

I den sidste is-scene beskriver I, hvordan isen bryder sammen under Sune,
og han forsvinder under isen.
Herefter slutter spillet.

Retningslinjer og gode råd
Lad være med at planlægge afslutningsreplikken. Lad den komme
naturligt. Koncentrer dig i stedet om at gøre spillet intenst helt til det
sidste.
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S

Skarde

T

Thurid

Du er en stolt mand af en stolt slægt. Hele dit liv har du
arbejdet hårdt på at forsørge din familie. Desværre har du
været ramt af sort uheld det meste af dit liv. Din storebror
døde, og med ham forsvandt meget af familiens formue. Du arbejder
hårdt, men du har ikke hans tæft for at lede og forhandle. Du har det
bedst med at være i skyggen af en anden, at hjælpe og rådgive.

Du er en stolt kvinde som er blevet påduttet en ynkelig
tilværelse. Men ingen skal sige om dig, at du er medskyldig i
din families ulykke. Du slider for at sikre deres ve og vel.
Ikke at du får nogen påskønnelse for det, du gør. En gang var du vred. Du
råbte i vrede og afmagt. Det er sjældent nu. Nu er du mest bare kold og
trodsig.

Thurid

Skarde

Din hustru er stridbar og bitter. Hun ville ikke have dig - hun ville
have Njal. Du ville heller ikke have hende, men du accepterede at
hun var den, din broder fandt bedst. Hun har aldrig accepteret dig. Hun
lægger dig alt til last, og påskønner ikke det, du gør for at behage og gavne
hende. I starten skændtes I ofte. Men det er sjældent nu.

Din husbond er karakterløs og uduelig. Det vidste du fra starten.
Ikke som Njal, der var stærk, sjov og livskraftig. Men Skarde var af
en god familie. Familien er borte nu, og det har vist sig, at Skarde
intet kan uden sine brødre. Han kan knap brødføde jeres familie, og slet
ikke sikre jer den velstand, I begge havde som børn.

Arne

Arne

Din svigerfar er affældig og hoven. Han har ofte udtrykt sit mishag
med dig. Du var ikke, hvad han havde håbet, da han giftede Thurid
bort til dig. Det lader han dig aldrig glemme. Han bebrejder både dig og
Thurid, at hans alderdom ikke er i behagelig velstand.

Din fader er affældig og bitter. Han har ikke tilgivet dig, at du ikke
blev en holden kvinde - selvom det var ham, der krævede, at du
giftede dig med Skarde. Du har aldrig tilgivet ham, at han ikke lod dig gifte
dig med Njal. På den måde fik han ødelagt dit liv og Njals liv - og sit eget
også. Nu er han gammel og næsten ude af stand til at tage vare på sig selv.
Du må tage vare på ham, sådan som han aldrig tog vare på dig.

T

S

A

A

Revna
Din datter er kortsynet og flyvsk. Hun har sat sig i hovedet at hun
vil giftes med Leif, en skidt knægt af en dårlig familie. Du er
tilbøjelig til at lade dem få hinanden, men Thurid vil aldrig
acceptere det. Da din datter var født, var hun døden nær, og I måtte
kæmpe for at holde hende i live. Derfor er hun dyrebar for dig, men det
har også gjort hende strid. Både du og Thurid har ofte måtte kæmpe med
hende.

R

Revna
Din datter er stridbar og hoven. Som spæd var hun svagelig, og du
måtte kæmpe for at holde hende i live. Siden har du af og til ønsket
at du havde ladet hende dø, for hun har ikke voldt dig mindre
kvaler sidenhen. Hun har sat sig i hovedet at hun vil giftes med døgenigten
Leif. Men det bliver over dit lig!

R
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A

Arne

R

Revna

Du har været en stolt og stærk man. Men du er ikke, hvad du
har været - din styrke har forladt dig. Du er så svag nu, at du
knap kan komme ud af sengen selv. Du burde kunne hvile i
dine børns hjem, sådan som din svigerfar hvilede i dit hjem, da
han blev gammel, og styrken forlod ham. Men dine børn er nogle skvat,
der ikke kan tage vare på deres egen far.

Du er en stolt, ung kvinde, der snart er klar til at forlade sine
forældres hus. Og du kan ikke vente til den dag kommer!
Dagen, hvor du kan blive herskerinde i eget hus - sammen med
Leif. Du har set, hvordan dine forældre har ødelagt deres egne
liv, og du har ingen planer om at gentage deres fejl! Men ak! Det ser det ud
til, at de har planer om at tvinge dig til netop det.

Skarde

Skarde

Din svigersøn er svag og uduelig. Da du giftede Thurid bort til
ham, troede du at hans stille fremtoning dækkede over
mandhaftighed og stålsathed. Og han var af en stærk og duelig slægt.
Desværre er slægten faldet sammen, og Skarde har vist sig at være
viljesvag, og ude af stand til at klare sig uden sin afdøde bror.

Din fader er en svag og ynkelig mand. Du har ofte været i stand til
at sno ham om din lillefinger. Nogle gange ved at lefle, nogle gange
ved at true med gråd og vrede. Du var syg, da du var lille, og han er bange
for at miste dig.

S

S

Thurid

Thurid

Din moder er en stridbar, bitter kvinde, som har besluttet sig for at
alle andre skal betale for hendes ynkelighed. Hun har sat sig i
hovedet, at Leif ikke er en passende mand for dig, og vil tilsyneladende
forhindre jeres lykke, koste hvad det koste vil.

T

Din datter er bitter og hoven. Hun er stadig vred på dig, fordi du
ikke lod hende gifte sig med Njal. Du mener nu nok, at tiden har
vist, at Njal gemte et råddent skvat under det mandhaftige ydre. Lad så
være, at Skarde heller ikke viste sig at være, hvad du havde håbet.

T

Arne

Revna

Din morfar er en gammel, affældig mand. Han kan ikke forstå, at
tingene ikke længere er som i hans velmagts dage. Desværre er det
din opgave at tage dig af den gamle tosse. Dag og nat plager han dig –
både med store og små ærinder, og med, hvor meget han afskyr Leif.

A

Din datterdatter er stridslysten og tykpandet. Hun forstår ikke at
værdsætte tidligere generationers visdom, men tror at hun ved alting
bedre selv. Hun har fået i hovedet at hun skal giftes med en nidding
ved navn Leif. Desværre er det hende, der tager sig af dine daglige behov,
og hun er hårdhændet og karrig med sin omsorg.

R
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Til Opvarmningsøvelse 1
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Sneen føg rundt om
hyttens tag.
Jeg hader dig, skreg hun.

Til Opvarmningsøvelse 2
Afsky

Afmagt

Frustration

Had

Overlegenhed

Raseri

Sorg

Utålmodighed
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