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Anslag – Jord
Sikkerheden bliver forstærket
Murene bliver bygget højere
Endnu en lås sættes i
Hemmelighederne gemmes længere væk
Mistro råder

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•
•

En ledende gruppe beslutter bekymret, at sikkerheden skal forstærkes.
Under rygter om spioner og terrorister forstærkes sikkerheden i byen.
Sikkerhedsfolk stormer ind og anholder en mistænkt, familien og naboerne ser på.
En gruppe borgere diskuterer sikkerhedstruslen.
En mur bliver bygget ved grænsen.

Konflikter
• Hvilke sikkerhedsforanstaltninger sætter gruppen i stand?
• Hvordan reagerer den mistænkte, familien eller naboerne på anholdelsen?
• Hvordan reagere borgerne på sikkerhedstruslen.

Roller
•
•
•
•
•
•

Lederen
Borgerne
Sikkerhedsfolk
Mistænkte
Familien
Naboer

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Igangsættende plotpunkt – Jord
Sikkerheden brydes
En revne slås i den høje mur
Den stærke sikkerhed afslører en svaghed
Fjenden trænger ind
Et lys falder på hemmeligheden

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•

Vigtig information bliver, stjålet, lækket eller fundet.
Der bliver slået hul i muren og fjenden trænger ind over grænsen.
En spion/terrorist/fjende slipper gennem sikkerheden.
Rygter om fjender i blandt os svirrer i byen.

Konflikter
•
•
•
•

Hvad for information var det?
Hvem er fjenden?
Hvad gør fjenden?
Hvad sætter rygterne i gang?

Roller
•
•
•
•

Fjender
Spioner
Terrorister
Skræmte borgere

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Eskalation – Jord
Indtrængen og forsvar
Fjenden er i landet
Men forsvarene slår igen
Konflikt og forvirring
Mens nogen forsøger at lukke døren
Og andre holde den åben

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•
•

En gruppe indtrængende fjender i skjul snakker om morgendagens aktion.
En person har fået fingre i skrækkelig hemmelighed.
Paranoia mens alle tror, alle er skjulte fjender.
Sikkerhedstropper patruljerer gaden.
En terrorgruppe afsløres og angrebes.

Konflikter
•
•
•
•

Hvad er resultatet af gruppens aktion?
Hvad gør personen med hemmeligheden?
Hvad resulterer paranoiaen med?
Terrorgruppens skæbne?

Roller
•
•
•
•
•
•

Fjender
Spioner
Terrorister
Paranoide borgere
Sikkerhedstropper
Personen med hemmeligheden

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Vendepunkt – Jord
Fangenskab og fængsling
Fjenderne omringes
Mange smides i fængsel
Men ikke alle er skyldige
Hemmeligheden er for en stund skjult igen

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•

Et fængsel fyldt med fanger.
En fejlfyldt domsal dømmer en uskyldig.
En person med en hemmelighed jagtes og fanges.
Foran en domsal råber en ophidset folkemængde på retfærdighed.

Konflikter
•
•
•
•

Hvad gør fangerne?
Hvad dømmes der i domsalen, og er dommen rigtig eller forkert?
Hvad gør de med hemmeligheden?
Hvad ender demonstrationen med?

Roller
•
•
•
•
•
•
•

Folk i folkemængden
Fanger
Vagter
Advokater
Dommer
Tilskuere
Anklagede

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Point of no return – Jord
Sikkerhed eller sandhed
Hvad er bedst?
At kunne sove trygt
Men med tremmer for ruden
Eller sove uroligt
Men med et åbent vindue

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•

Hemmeligheden kommer helt frem i lyset.
Fjender og sikkerhedsfolk gør klar til en endelig konfrontation.
Folket stormer fængslet.
Folket stormer domsalen.

Konflikter
•
•
•
•

Reaktionen på hemmeligheden?
Hvorfor stormer folkemængden fængslet?
Hvorfor stormer folkemængden domsalen?
Hvad vælger de almindelige borgere, sikkerhed eller sandhed?

Roller
•
•
•
•
•

Dem med hemmeligheden
Folk i folkemængden
Almindelige borgere
Fjender
Sikkerhedsfolk

Instrukser – disse skal følges.
Ingen til denne dom













Klimaks – Jord
Genoprettes status quo?
Konfrontationen når sin ende
Sandheden er kommet frem
På godt og ondt
Afgøres kampen mellem indtrænger og forsvarer
Men giver det nogen ændring?
Eller bliver alt, som det var før?

Hjælpemidler – frivillig til inspiration
Forslag til startscener
•
•
•
•
•

En gruppe borgere diskuterer den sidste tids begivenheder.
Personen, hvis hemmelighed nu er kommet frem, går alene på gaden.
Fjender og sikkerhedsfolk mødes i et sidste opgør.
Dommen falder under stor tumult.
En tidligere fange vender hjem til sin familie.

Konflikter
•
•
•
•

Hvad har det hele betydet for borgerne?
Hvad er hemmelighedens betydning?
Hvem vinder det sidste opgør?
Hvad var dommen, eller hvordan reagerer folk?

Roller
•
•
•
•
•
•

Borgere
Fjender
Sikkerhedsfolk
En person med en gammel hemmelighed
Tidligere fanger
En dømt

Instrukser – disse skal følges.
Denne dom skal afslutte historien. Når dommen er slut, skal overdommeren rejse sig, og kort
beskrive, hvad der så sker. Kort sagt runde historien af og binde alle løse tråde sammen. Hvad
skete der efterfølgende i verden og med de centrale personer i fortællingen?







