
Velkommen til Timeglasset, et spillederløst scenarie for fem spillere.
Her følger en beskrivelse af scenariets ramme, fremgang og
system, og I må så i fællesskab fylde hullerne ud. Dette er
en form for fortællescenarie, og I må derfor finde på og
skabe en verden, lige så tosset I vil.
Rollerne er fire ”arkæologer” (beskrevet på de fire lapper
papir, der er at finde ud over denne side), og en ånd som
står på bagsiden af dette ark, hvor der også er introduktions-
teksten, der sætter det hele i gang.
For at spille skal I ud over dette oplæg bruge nogle små
lapper papir, minimum en skriver og et timeglas, som helst
skal tælle omkring 10 min pr vending.

Rammen:
Den lille gruppe af fire arkæologer har fundet en gammel
tempelruin, hvor de har bevæget sig ind. Deres vej ud er
blevet spærret, og alt imens de leder efter en anden udgang,
finder de et gammelt timeglas. Idet dette bliver vendt
dukker en ånd op.

Reglerne:
• Ånden er fanget i timeglasset og er udelukkende fremme, så længe sandet rinder. Når sandet er løbet

igennem, bliver ånden igen fanget ind i glasset. Den kan være fanget i et stykke tid, og I kan så
vende glasset igen derefter, eller I kan vælge at vende det, endnu inden alt sandet er løbet igennem.

• Marker toppen af glasset. Ånden kan, selvom den er fanget, følge med i, hvad der sker, når glasset
vender den ene vej, men ikke når det vender den anden. Det er ånden, der vælger, hvilken halvdel af
gangene den kan følge med – det vælges fra start, kan ikke laves om og fortælles ikke til de andre
spillere.

• Ånden har magiske kræfter og kan give løfter om at bruge dem til at hjælpe arkæologerne på
forskellig vis. Hver gang der er afgivet et sådan løfte, skal de fire arkæologer notere på en lap papir
”sandt” eller ”falsk”. Hvis der er overtal af sandt, kan ånden udføre denne gerning, hvis og når han
vælger at ville gøre det. Hvis der er et overtal af falsk, er ånden ikke i stand til at udføre denne
gerning. Det er udelukkende ånden, der ser svarene.

• Hver gang en spiller vender glasset, skal han give en in-game begrundelse (dette tæller som indre
monolog, og er ikke noget, han faktisk fortæller de andre). Det kan være så simpelt som ”Jeg vil
gerne snakke mere med ånden” eller det kan være ”Så kan jeg bruge ånden til at skade min rival”
eller for den sags skyld en længere monolog (uanset hvordan timeglasset vender, kan ånden høre
denne ”tanke”)

• Når timeglasset vendes må ånden sige en sætning som den karakter, der vender timeglasset oplever
som sin egen tanke – denne behøver ikke at være i linje med karakterens væsen, men opfattes af
denne som kommende fra ham selv.

• Spillet slutter, hvis I erklærer, at ingen har i sinde at vende timeglasset igen. Dette symboliseres ved
at lægge timeglasset ned.



Du er scenariets ånd, Amandi
   En gang var du en fri mand ikke bundet af magiens regler og ikke en slave for din egen magt. En gang
var du svag.
   Den gang forsøgte du at erhverve dig magt, som enhver anden mand ville have gjort det med penge,
sukrede ord og mord. Og magt det fik du, i hvert fald efter den standard som mennesker måler det ved.
Men det var ikke nok for dig, for at have penge og jord er ikke sand magt. Sand magt er at kunne bøje
universets regler. Så du viede din tid til at søge den evne. Endelig fandt du svaret da den vise Edom
tilbød dig al den magt, dit hjerte kunne begære. Uden tøven tog du imod tilbudet. Du fik, hvad du blev
lovet, men du fik mere end det. ”Så stor en magt, må altid være tøjret”. Det var bedragerens ord. Du
havde fået magten, men du kunne kun bruge den, når nogen tillod dig fri adgang til den verden, du blev
født i; og selv da er din styrke begrænset af dit fængsel. I timeglasset har du din egen verden, hvor din
magt er ubegrænset; men hvad er magt værd, hvis der ikke er nogen at vise den og ikke nogen at være
mere mægtig end?
   Eller måske var du blot en tilfældig person, en ulykkelig tåbe, der ikke blot vendte timeglasset, men
lod sig forlokke til at smadre det for blot selv at blive fanget. Du er ikke sikker, for med tiden – den tid
der ikke bliver målt – hvor du forbliver fanget, er du et med historien. Du er kun ånden. Du er kun
Amandi.
   Du har været fanget, så længe du kan huske, i ørkenlandet, hvis sand rinder igennem timeglasset, når
nogen vender det og minder dig om, hvad frihed er. Det er den største magt. Du holder af at kunne vise
andre din styrke, for den er intet værd, når du er alene. Du frygter at blive sendt tilbage til ensomheden i
dit fangeskab, og du drømmer om at blive sat fri, og som altid skyer du ingen midler for at nå dit mål.

Regeludvidelser:
• Du bliver stærkere, for hver gang glasset bliver vendt, eftersom du stjæler lidt af den der vender dets

livskraft/sjæl, hver gang. Teknisk giver din styrke sig udtryk i, at du efter fem vendinger af glasset
kan ændre én ”falsk” seddel til ”sandt”. Du har naturligvis altid fri ret til at undlade at bruge dine
evner. Du må gerne love noget og ikke holde det.

• Hvis timeglasset bliver knust, er du fri. Den, der knuser det, vil i stedet blive fanget, idet splinterne
samler sig igen. Bliver det smadret, mister du imidlertid dine kræfter, som går til den nye ånd.

Historiens begyndelse: (Ånden læser teksten op og begynder scenariet med en selvvalgt sætning)
Et øjeblik var der tyst, idet I indså, at vejen ud var blokeret. Et øjebliks vildt håb om, at der var en vej

ud. Forgæves.

Den eneste vej var dybere ind i det glemte, stille mørke, hvor luften var tung af støv og væggene tunge af

hemmeligheder forlængst skjult.

Lyset, I havde bragt med jer, kastede tusindvis af skygger. Jeres hjerteslag og åndedræt bragte liv til et

sted, der havde ligget øde så længe. Sammen med ekkoet af jeres fodtrin i de længst glemte sale, gav det

en forunderlig fornemmelse af at bevæge sig igennem et minde om en storhedstid, der var falmet.

Tiden forsvinder, hvis døgnets gang skjules af væggene, der holder en fanget. Med mindre selvfølgelig

man har noget at måle tiden med. Et timeglas, der næsten så ud til at være det eneste der inde urørt af

tiden, lå væltet ned fra et simpelt bord. Det blev løftet op, fordi det virkede forkert, at det skulle ligge

der, og blev placeret tilbage på sin plads på bordet. Tiden vendte tilbage til de tyste sale sammen med

den blide rislen af sandet, der betvunget af tyngdekraften styrtede imod det nedre kammer. Ingen af de

tilstedeværende gav imidlertid denne hændelse nogen opmærksomhed, for et blegt lys fyldte rummet

sammen med en røg, der bragte den støvede duft af varmt ørkensand med sig. Som røgen forsvandt i

skjul i rummets mørke kroge, blev en skikkelse synligt i det biende unaturlige lys. En stærk røst, der i

umindelige tider ikke havde været hørt af menneskers øre, gjorde mindet om ruinen til virkelighed.



Arkæolog – Edwin Gawenthorpe

Denne mand er valgt af skæbnen til sit job. Hans far var selv arkæolog og hans mor historiker, og han
fik egentligt aldrig selv noget valg, om hvad han ville. Hans familie havde god kapital til at få ham
igennem de bedste skoler og skaffe ham ekspeditionshold og dets lignende. Det var en drøm om at
skabe en ægte Indiana Jones. Men ak, drømmen slog fejl. Du havde kun meget ringe interesse i
arkæologi, men ikke modet til at sige dine forældre imod. Du havde selv en drøm om at blive
programmør, men du affandt dig med, at det ikke kunne blive til så meget andet end en hobby.
Den eneste årsag til, at du har klaret dig, er din assistent, Shannon; som egentligt er den af jer, der har
bedst styr på sagerne. Du er glad for, at hun kan se til tingene for dig og kan være dit dække, og du er
sikker på, at hun glæder sig over at kunne have dit navn med til at åbne døre og dine penge med til at
sørge for, at det hele er muligt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assistent – Shannon Reed

Du har altid interesseret dig meget for arkæologiens verden. Du elsker at fordybe dig i historierne om
fortiden og se en gammel verden udfolde sig i forfaldende sten. Det giver dig altid en kold rislen ned af
ryggen at tænke på, at dette en gang var nutid, at det en gang var den virkelige verden, og at den er
årsagen til, at netop du kan stå der og finde det nu. Men du har haft modgang nok i din karriere. Selvom
du har klaret dig godt, har du måtte acceptere at gå på nogle af de dårligste universiteter i landet. Du
havde ikke råd til bedre, og du frygtede også, at karrieren i sig selv ville blive et problem af denne årsag.
Du var heldig, du blev ansat af Edwin Gawenthorpe’s søn af den berømte Roger Gawenthorpe. Han
havde kapitalen og muligheden for at lave alle de store ting, du havde drømt om. Du fandt blot hurtigt
ud af, at han overhovedet ikke delte din drøm om den slags ting. Han interesserede sig knapt nok for
arkæologiens verden. Det blev ensbetydende med, at du havde ekstremt frie tøjler, men du arbejdede
stadig som hans assistent, og selvom du kunne lave lige det arbejde, du ville, og planlægge de
undersøgelser du følte for, blev dit arbejde altid fremført i hans navn. Du kom til at afsky ham, fordi han
tog æren ud af alt, du foretog dig. Og du tror ikke en gang, han er klar over det.

Arkæolog – Damian McNiel

Du har altid troet på, at der var mere imellem himmel og jord, men mange mener naturligvis, at man nu
om stunder burde være kommet over den slags tanker, at det hører fortiden til. Derfor har du givet dig til
at lede i fortiden. Du blev arkæolog og har læst store mængder historie og teologi ved siden af; det var
bestemt ikke unormalt at du fortabte dig i bøgerne, og du har også selv skrevet et par stykker siden hen.
Du tror ikke, på at de mange guder, man igennem tiden har tilbedt, kan være kommet ingen steder fra,
der må være noget om sagen, mere til historierne end flotte ord og skjulte betydninger – og du har viet
dit liv til at søge efter netop det mere. Nogle gange frygter du, at du tog fejl, når der er for langt imellem
spor; men frygten jager du på flugt med et varmt smil og tanken om, at uanset hvad havde du det sjovt
med at lede.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalist – Rose Jones

Du blev journalist for at afdække hele sandheden om verden og hjælpe folk. En gang søgte du at blive
videnskabskvinde med samme intentioner, men du indså, at der var for megen korruption i verden, at
der var for mange, der ville forsøge at bruge enhver del af din viden til egen vinding frem for fælles
gavn til, at det kunne lade sig gøre. Fuld af hævntørst søgte du så sladderspalternes vej, efter du var
blevet desillusioneret. Men der var mere i vente af samme art. Det var, som om hele verden var imod
dig. Det var ikke lige sådan at komme til at afsløre korruptionen, når ens overordnede selv var dybt inde
i spindet, og halvdelen af dem heller ikke kunne se dit talent. Men du besluttede dig for, at det var for
sent til at give op, et eller andet sted skulle man tage kampen op fra; og nu var det her, du var.
Du var splittet, da du fik at vide, at du skulle udsendes, måske var det bare, fordi de ville have dig af
vejen, men du så det som en stor chance, din mulighed for at skrive store historie om krig og
hungersnød og verdens andre store problemer, dem det var dit endelige mål at fikse. Og så… så sendte
de dig til en støvet gammel ruin sammen med en flok arkæologer.



� Shannon Reed: Hun har været din trofaste hjælp igennem lang tid, og du ville ikke kunne udgive dig for top-arkæolog
uden hende. Hun er meget sød, men lidt for striks, lidt en arbejdsnarkoman og går alt for meget om i det pjat med gamle
bygninger og dingenoter.

� Damian McNiel: Det er meget interessant at bruge tid sammen med andre inden for området for at finde ud af, hvad de
finder så interessant, men det er også anstrengende, fordi du er nødt til at forsøge at foregive, at du har styr på tingene.
Ham her er også lidt sær og fokuserer meget på overnaturlige ting.

� Rose Jones: Hun lader bestemt ikke til at være interesseret i at være med, og det kan du egentligt godt forstå, du synes
ofte heller ikke, at det er så spændende at være nødt til at tage med til en udgravning. Hun virker meget flink, men sådan
lidt irriterende og arrogant.

Det er dit ansvar at få temaet kærlighed i spil. Det er helt op til dig selv, hvordan du vil gøre det, om det skal være noget, der
ligger i fortid, nutid eller fremtid, og om det er noget I spiller på, eller om det er noget, I tager op til diskussion.

Du skal sørge for, at historien om, hvordan I fik nys om denne ruin, kommer i spil – ydermere må du gerne prikke til, hvorfor
I alle er der. Du må gerne selv fortælle det, eller du kan få en anden til det.

� Edwin Gawenthorpe: Din arbejdsgiver. Du er selvfølgelig glad for, at han har givet dig en mulighed, men du hader ham
for hans manglende interesse for arkæologien, og fordi han alligevel får (eller tager) æren.

� Damian McNiel: Du har læst nogle af hans bøger (selvfølgelig), du synes, at en del af hans tanker om magi og
gudedyrkelse er lidt fjollede, men du holdt alligevel meget af bøgerne for hans ærlige dybde og glæde ved området.

� Rose Jones: En gammel studiekammerat fra før i specialiserede jer. Idealistisk og en smule teatralsk, men god nok på
bunden, men du er godt træt af at høre på hendes brok.

Det er dit ansvar at få temaet frihed i spil. Det er helt op til dig selv, hvordan du vil gøre det, om det skal være noget, der
ligger i fortid, nutid eller fremtid, og om det er noget I spiller på, eller om det er noget, I tager op til diskussion.

Du skal sørge for, at historien om, hvad denne ruin er, kommer i spil – hvad var det for en slags bygning, er der skrifttegn,
der fortæller historie på væggene og så fremdeles. Du må gerne selv fortælle det, eller du kan få en anden til det.

� Edwin Gawenthorpe: Et fjols, enhver, der har set ham forsøge at arbejde, ville kunne stille den diagnose. Han laller for
meget rundt og kan end ikke se, at hans handlinger har en indflydelse på dem omkring ham. Men han har et navn, og han
har penge, og det kan bane meget af vejen for ham.

� Shannon Reed: Gawenthorps talentfulde assistent, hun er helt sikkert hjernen i det foretagende, og hun ved det godt selv.
Det ville være praktisk at have en assistent som hende, og hun kunne være lokket af en ny arbejdsgiver.

� Rose Jones: En irriterende modernistisk dulle, som tror hun kender svarene på alt, og at hun alene skal redde hele
verden. Nogle gange kunne du godt tænke dig, at omverden fik mere at vide om arkæologi, men at det skal formidles af
en som hende, der ikke har den mindste interesse for sagen, vækker gru i dit sind.

Det er dit ansvar at få begrebet frygt for døden i spil. Det er helt op til dig selv, hvordan du vil gøre det, om det skal være
noget, der ligger i fortid, nutid eller fremtid, og om det er noget I spiller på, eller om det er noget, I tager op til diskussion.

Du skal sørge for, at historien om, hvordan to af jer blev rivaler (det må være dig og en anden eller to af de andre), kommer i
spil. Du må gerne selv fortælle det, eller du kan få en anden til det.

� Edwin Gawenthorpe: En fjumrende tåbe, der ikke aner noget, om det han laver. Du kan måske få en historie ud af det
om, hvordan de dygtige bliver forsmået, og et fjols kan leve højt på sit navn.

� Damian McNiel: En person der har flyttet sig alt for langt fra virkeligheden, selv i moderne tider kan man altså finde
folk, der lader sig opsluge i tanker om højere magter og glemmer verdens reelle sager. Du kan ikke forstå hans tanker om
et gudevæsen, verdens problemer er menneskehedens ansvar.

� Shannon Reed: En talentfuld kvinde, der arbejder hårdt for sit mål, det kan du respektere. Men du mener, at hun er for
svag, når ikke hun kan bryde sin sociale arv og skabe sig en karriere i stedet for blot at leve af en andens navn. Du
kender hende for resten fra dine tidlige skoleår, men I holdt ikke kontakten, men det er da rart med nogen, man kender.

Det er dit ansvar at få temaet magt i spil. Det er helt op til dig selv, hvordan du vil gøre det, om det skal være noget, der
ligger i fortid, nutid eller fremtid, og om det er noget I spiller på, eller om det er noget, I tager op til diskussion.

Du skal sørge for, at historien om, hvordan I blev fanget i ruinen, kommer i spil – og prøv at sørge for, at nogen får skylden
(også gerne dig selv), og at det ikke bliver rent tilfældigt. Du må gerne selv fortælle det, eller du kan få en anden til det.


