
Opera 5: Still Leben 
 
Deadline: 27. oktober, kl. 18.30 
Stikord: lørdag 
Opera: snæver ramme 
Ord:  2.997 
 
Ude på landet fødes en dreng til fattigdom. Ikke nogen særlig begivenhed i Imperiet, og således 
heller ikke her. Men denne dreng, Felix, er velsignet af sin moder der er en dygtig heks. Rhyas 
norner er forpligtet til at opfylde heksens fortryllelse, og hans liv er dømt til at være 
bemærkelsesværdigt – for en pris.  
 
I scenariet følger man Felix. En af de fire spillere tager rollen som drengen, én scene ad gangen, 
de tre andre som Skæbner. I næste scene skifter Felix spiller, og så fremdeles indtil hans død. En 
nye scene markerer et karrieskifte. Det er ikke noget krav at følge regelbogens karrierer, men det 
kunne være et udgangspunkt. Skæbnerne er Fortid, Nutid og Fremtid, og de har hver sin agenda, 
eller prøvelse, som de vil udsætte Felix for. Det er op til spilleren at forsvare mennesket. 
Skæbnerne gør Felix stor, for at bringe ham til et større fald, og forsvaret af Felix består derfor i 
at holde fast i hans menneskelighed. 
 
Der er ingen mekaniske gear til at finde en vinder af scenariet. Jeg tænker det mere spillet som et 
samarbejde og med tematikken uudsagt.  
 
 
Blodsoffer 
 
Baggrunden for historien om Felix, drengen der var forbandet til at være lykkelig: 
 
Tre gange har Sibylla været gravid med tvillinger. Hver gang har hun mistet den ene, en dreng, 
og født en pige. Da hun nu blev med barn igen svor hun at det ikke skulle gå på samme vis igen. 
Så hun bryggede en stærk forbandelse der påkaldte de tre Skæbner, Rhyas pager der evigt fletter 
hendes hår. Prisen var et forfærdeligt offer: et liv – det ufødte pigebarn. Heksekunsten virkede 
og de Tre tog bolig i hende: Kællingen der hersker over død, Moderen der gav liv, og Jomfruen, 
den ufødte, unavngivne pige. Pigen tog Rhya og det var som havde hun aldrig eksisteret. Stærk 
og sort magi. Sibylla fik sin vilje: hun fødte en søn, hendes syvende barn, trefold velsignet. Og 
døde i barselssengen. 
 
Men Rhya var ikke glad. Magien var for mørk, og selvom hun havde fået et pigebarn til at tjene 
sig, så hun sig ond på Sibylla. Så Skæbnerne velsignede drengen og gav ham liv og lykke, men de 
fik også lov til at vende alle gaver imod ham. 
 
 



Karakterer og form 
 
Karaktererne skifter spiller fra scene til scene: Felix går til Fortids spiller, som går til Nutids 
spiller, som går til Fremtid, som går til Felix. På den måde får spilleren af Fremtid mulighed for at 
lave at oplæg til noget der skal ske, og selv følge op på det som Felix i næste scene. Felix er 
ubetinget hovedpersonen, og alle bipersoner spilles af Skæbnespillerne.  
 
Felix: en helt almindelig bondeknøs. Syvende barn af Sibylla og Frantz. 
Rawna/Fortid/kælling: død, hævn, slagtning, modstand 
Asteria/Fremtid/jomfru: kærlighed, begær, uventet drejning 
Betthani/Nutid/moder: frugtbarhed, forsvar, det man frygter at miste 
 
Still Leben er spil-lederløst. Dvs. spillerne sammen skal arbejde på at få spillet til at glide. Fra 
starten fordeler man roller – husk, de skifter, så alle kommer til at spille alle roller (to gange), så 
det er ikke vigtigt hvem der starter hvor.  
 
Vælg en karriere for Felix (følg career exits i regelbogen) (første (og sidste) karriere er dog fastsat 
til at være peasant). Fortids spiller ruller 2d6 for at se hvor mange år Felix bruger i karrieren. 
Find hurtigt ud af præcis hvordan han er endt der, og hvordan hans liv ser ud i grove træk.  
 
Se de syv Højepunkter fra Felix’ liv. Spillerne skal sammen beslutte hvilke(n) de vil fokusere på i 
karrieren.  
 
Herefter er det Skæbnerne der driver spillet. De har hver nogle udsagn, hvoraf de må bruge et i 
hver karriere – disse udsagn skaber modstand for Felix og kan ikke modsiges. De er tænkt til at 
komplicere Højdepunkterne og skabe konflikt.  
 
Spillet er koncentreret omkring slægtsgården. Dvs. at store begivenheder som krige og rejser til 
fjerne horisonter fortælles med en vis distance, f.eks. som genfortælling, over et opslået kort eller 
deciderede flashback-scener. Men det skal hele tiden gøres relevant for det nære miljø: hvordan 
reagerer Ingeborg på at Felix har slået en dommer i hjel, som han mente var kultist? Hvilke 
tanker gør hans brødre sig fra det hinsides? Har begivenhederne en afsmittende effekt på 
landbruget? 
 
 
 
Bipersoner 
 
Flere af bipersonerne er døde. Men det er sådan et scenarie, hvor de døde godt kan spille med. 
Bipersonerne spilles af Skæbne-spillerne; bemærk, at de som Skæbner er Felix’modstandere, men 
det behøver de ikke være som bipersoner. 
 
Sibylla 
Bitter gammel heks. Dør i barselssengen da Felix kommer til verden. Hun er selv forbandet af sit 
forsøg på at velsigne Felix, og hun kan kun optræde i uhyggelige eller ubehagelige 
sammenhænge. Hun må aldrig fremstå som en elskende moder. 
 



Frantz 
Simpel bondeknold. Felix’ far, som dør i hans barndom. Billedet på den fattigdom Felix skulle 
være foruden. Han har ikke sagt mange ord til Felix i deres tid sammen, men Felix husker ham 
varmt. 
 
Nora, Nelli, Nete 
Felix’ ældre søstre (derudover har Sibylla begravet tre drengebørn). De kan bruges som levende 
billeder på Skæbnerne, eller de kan være selvstændige væsner (sammenbidte bondekoner uden 
den store respekt for lillebror). 
 
Frost, Flux, Faul 
De tre dødfødte drengebørn, Felix’ ældre brødre. De har navn efter det der slog dem ihjel. De er 
grumme og lidende, men også Felix’ trofaste brødre. De kan understrege evighedens pris eller 
blot være gode allierede. 
 
Ingeborg 
Felix’ barndomskæreste. Alt det gode. 
 
 
 
Kulisser 
 
Slægtsgården 
Skodsted, lortelangt ude på landet. Jorden er mager, og kragerne er vendt for længe siden. 
 
Skæbnernes bolig 
I opera-termer, så skal man forestille sig en lille scene der kan flyttes rundt i teatret. Så den kan 
enten være placeret fjernt fra hovedscenen eller nærmest, i sin helhed eller blot skitseret, som en 
del af kulissen. Kernen i kulissen er naturligvis en sort gryde omgivet af bautasten. Der kan 
varieres med forskellige vækster – vildtvine eller mos på stenene, tjørn, krogede træer osv. Der 
bør også gøres flittig brug af damp, dis og tåge.  
 
Den store vide verden 
Abstraktion – bruges kun til at fortælle i brede linjer. På film ville det være en motage med close-
ups af en drømmende Felix, blandet med panoreringer henover et landkort. 
 
 



Levnedsbeskrivelse 
 
Felix’ første karriere, da han er 14 år gammel, er Peasant (WFRP2, s.48). (På dette tidspunkt er 
begge forældre døde.) Hvad der derefter sker, er op til spillerne. Efter endt karriere diskuterer 
spillerne sammen hvilken exit Felix skal vælge. Felix’ spiller har det sidste ord. I starten af hver 
karriere ruller Fortid 2d6 som lægges til hans alder – så lang tid vil han have det valgte hverv. 
 
Hold ikke regnskab med hans stats – men noter hans Skills og Talents: det skulle give et godt 
overordnet billede af hans evner. Visse karrierer har mange Skills og det kan være relevant kun 
at give ham nogle af dem – det må I vurdere. F.eks. kan han fra Peasant gå til Politician, hvilket 
godt kan fortælles, men det er ikke videre sandsynligt at han så ung skulle kunne lære så mange 
akademiske Skills. Tag også i betragtning hvor lang tid han bruger i karrieren. 
 
Da det er umuligt at forudse de utallige kombinationer karriererne byder, er der ikke en fast 
tilrettelagt historie. I stedet er der en række faser i Felix’ liv, som han skal igennem. Det er både 
kriser og glæder, oplevelser og møder. Det vil således være nødvendigt at improvisere en del 
bipersoner frem, men de vigtigste er givet fra starten: potentielt kan historien gå i alle mulige 
retninger, men husk at det handler at familiegården er eneste rigtige location, så derfor er det 
faktisk ret enkelt: det vigtige er at finde derhjemme – mens omverdenen blot byder på 
distraktioner. 
 
Enden 
Felix kan aldrig have mere end syv karrierer, eller blive mere end 77 år gammel. Efter syv 
karrierer, eller hvis et ældningsrul bringer ham over 77 år, bliver den næste hans dødsscene. 
Dødsscenen spilles også (således går karaktererne på tur to gange) – i den er han at betragte som 
Peasant igen. Man ruller ikke tid for dødsscenen (med mindre man vil bruge det som en løs 
indikator på om det sker hurtigt eller langsomt). Dødsscenen tjener til at samle trådene, 
revurdere Felix’ liv, og måske genforenes med venner og familie. Der bør ikke introduceres nye 
højdepunkter her. 
 
 



Stille liv? 
 
Hver karriere har sin egen historie, eller Højdepunkt. Den kan bestå af en eller flere scener, men 
det er den samme historie. 
 
Højdepunkter 
Som en del af det fælles spillermateriale, får man Felix’ livshistorie. Eller rettere, hvad 
nøglebegivenhederne var (men ikke deres udfald), og hvilke kriser han kæmper imod. Disse 
højdepunkter er tænkt som et oplæg, men hvis spillerne kan komme på noget bedre eller 
historien udvikler sig en mere interessant retning, er det naturligvis det man gør. 
 
Der er syv højdepunkter. Der må højst indtræffe to i én karriere. Men er den først introduceret, 
må den genbruges frit senere – spørgsmålene til eftertanke vil typisk kunne foldes ud over 
længere tid. Alle fire spillere har indflydelse på hvilke højdepunkter der skal køre, i en given 
karriere.  
 
Skæbnerne 
Hver Skæbne kan spille et af deres udsagn ud i en given karriere. Da en karriere godt kan bestå af 
flere scener, skal de ikke nødvendigvis spilles på en gang. Hver Skæbne skal dog bruge et udsagn i 
karrieren. Skæbnerne har magt at sætte bag deres ord: hvis et udsagn kræver en bestemt persons 
tilstedeværelse, så vil h/n være der. Forbandelsen som det jo er, kan ikke bare viftes bort – den 
har sin effekt, men dens effekt kan ændres gennem Felix’ gerninger – det er det der er spillet, 
her.  
 
 

Afrejsen – Den store vide verden … 
Kleinstadt havde været Felix’ hele verden. Men han havde godt hørt om alt det lå udenfor. 
De frosne kvinder i nord, og de brændende i syd. Bjergene ved verdens Ende, og havet 
hinsides hvilket man kunne leve evigt. Nåja, og om nabobyen, hvor karlene havde et 
snotboldhold der tævede Kleinstadts, hvor fredsdommeren var korrupt, og vinen var tynd 
som pis. Det var i sandhed en uendelig verden, på den anden side af fælleden.  
Til eftertanke: Hvad får ham til at forlade sin sikre rede? Er han alene eller i følgeskab? Er 
han fri til at rejse, eller under tvang? Hvad er det første han møder udenfor skellet? Hvad 
er det særeste? Hvad savner han mest derhjemme? Hvad er han mest ked af at give slip på 
derude? 
 
Ingeborg – Den første kærlighed … 
Felix havde en hård og ikke særlig tryk opvækst, og hans far var ikke nogen særlig god 
forældrer, nedslidt og sorgtynget som han var. Pigerne i hans barndom var hans tre søstre, 
Nete, Nelli og Nora, der i sagens natur var lede ved ham. Men troubadurerne sang, karle og 
piger dansede i foråsjævndøgn, og bierne fandt vej til blomsterne, også i Kleinstadt. Således 
nåede solens livgivende stråler i form af Ingeborg også til Felix’ golde jorder. Og han 
mærkede kærlighedens varme. 
Til eftertanke: Hvem er Ingeborg? En lokal pige? Fra nabolenet? Eller længere borte fra? 
Møder han hende måske endda på en rejse, eller er hun som hjemlig og velkendt som 
slægtsgårdens duft af træ og tørrede urter? Hvad ser han i hende? Hvad lover han hende? 



Er det gengældt? Går han og kredser hele livet, eller er det en dreng og en pige der finder 
hinanden? 
 
Totenschlager – Da Felix dræbte en anden mand … 
Livet i den Gamle Verden er hårdt og kompromisløst. Selv den forsigtige husmand der 
aldrig vover sig ud risikerer ulykken – krig, sygdom, vold eller gudernes vrede. Så meget 
desto mere han der rejser land og rige rundt. Og en dag bliver det nødvendigt at forsvare 
sig, og det viser sig hvor let en skarp klinge gennembryder det svage kød. Og en dag er det 
ikke blot et monster, men et andet menneske, man har dræbt.  
Til eftertanke: Fortener h/n det? Hvem er h/n? Hvad er omstændighederne? Hvad er 
Felix’ reaktion? Hvad gør Felix ved liget? Hvem ser det, om nogen? Hvad gør de? Bliver 
Felix draget til ansvar? 
 
Sædemanden – Da det var pålagt Felix at føre slægten videre … 
“Du lever i dit navn,” sagde Felix’ fader engang. Dybsindigt, af en så simpel mand. Men også 
let sagt for en mand der aldrig har ejet andet sit navn. Slægtsgården er 
omdrejningspunktet i Felix’ liv, den usle jordlod, en andel i fælleden, tiende til en landejer 
han måske aldrig i sit liv får at se. Er det værd at give videre? Men der er jo andet i verden – 
ja, sandelig: Kaos, krig, pest, bedrag – er det en verden at føre et barn ind i? Men 
menneskelivet er kort og billigt – og hvis det er det der skal tid, for at vinde evigheden … 
Til eftertanke: Gør Felix sin pligt? Hvad er vigtigt at give videre? Skal det nødvendigvis 
være til et barn? Fortjener guderne flere tilbedere? Havde Felix’ fader ret? Har guderne 
eneret til evigheden? 
 
Stormen – Begæret kalder … 
Det er aldrig til at sige hvad det er der gør det. Men en dag er det der: det man ser, og vil 
have. Koste hvad det vil. Felix har været rundt omkring og haft mulighed for at se mange 
vidunderlige ting. Men nogle gange er det ikke “noget” men “nogen”, der vækker den 
brændende attrå.  
Til eftertanke: Noget eller nogen? Hvad/hvem? Eller måske et sted? Hvor ser han det? Er 
han alene om at føle denne længsel? Hvad gør han ved det? Er det opnåeligt? Hvad er i så 
fald prisen?  
 
Blodseden – Felix redder et andet menneske … 
Ligesom døden uværgerligt bliver ens uvelkomne følgesvend hvis man bevæger sig ud på 
eventyrets vej, således kan der også komme uventede venskaber. Begge dele har nok været 
en del af Felix’ liv indtil nu, men man er først uløseligt bundet, når man har vist sig villig til 
at ofre sig betingelsesløst for en anden. En offervilje der ikke lader noget komme i vejen, og 
hvis eneste løn måske er døden, men måske også kan være et håndtryk der knytter uløselige 
bånd. 
Til eftertanke: Hvem er værd at ofre sig for (som ikke er Ingeborg)? Hvad må Felix give 
afkald på for at hjælpe? Hvordan gengældes redningen? Er det en fysisk hjælp, eller i mere 
overført betydning? 
 



Til tjeneste – Da Felix blev kaldet … 
Først rejser man bare fordi man kan, følger ens egne lyster eller lyden af klingende mønt. 
Men en dag kan der komme et kald om at tjene noget større. Et kald, man ikke kan 
fornægte. Det kan være kejserens klæder, eller en krævende gud. Men det kan også være en 
simplere følelse af pligt – overfor en ven eller slægtning.  
Til eftertanke: Hvordan har Felix det med at “tage ordrer”? Hvem tjener han? Godvilligt 
eller under tvang? Hvem går det ud over?  

 



Karakterer 
 
For Skæbnerne gælder det at den aktuelle spiller beslutter hendes fremtoning i scenen. Spilleren 
må bruge ét af de syv skæbneudsagn per karriere. Skæbne-spillerne kan når som helst 
introducere og spille en biperson – de bestemmer om h/n er ven eller fjende, men de skal 
naturligvis være relevante for handlingen og have en “stake” i scenens konflikt. Denne mundtligt 
definerede, og i plenum accepterede, stake er eneste krav for at få lov at spille en biperson.  
 
Felix 
Felix træder ind i historien som fjortenårig, da han begynder sit bondeliv. Derfra styres han af 
spillet mellem Skæbnerne og hans egen vilje: hans karrierevej (og liv) bestemmes af spillerne og 
kan derfor ikke beskrives på forhånd. Ligeledes vil det fungere bedst at lade ham vokse frem af 
fortællingen, i fht. fysisk fremtoning, væremåde, helbred osv. 
 
Spilleren der aktuelt sidder med ham, har et karakterark, men stats er ikke væsentlige. Det er i 
stedet lavet til at fokusere på hans karrierer og de Skills og Talents der følger med.  
 
Rawna 
Fortid/kælling: død, hævn, slagtning 
 
Rawna fremstår oftest som en gammel, hæslig kælling – krumbøjet, vortet, skæve tænder, 
ildelugtende, beskidt i kæften, ondskabsfuld, slattenlangpat, halvnøgen osv. Hun har mosedyng i 
håret, et blodigt segl i hånden og giftige urter i sin sæk. Hun kan dog også tage form af en vis 
gammel kvinde med hvidt hår der når til hendes fødder, tynd og statelig, iklædt en sølvgrå kjole 
der fremstår uskarp og mystisk som en dis.  
 
Udsagn: “Det går ham ilde …” 
Rawnas udsagn er direkte angreb på Felix: 
- et banesår 
- et bittert bæger 
- et forræderi 
- en stor sorg 
- en grusom fjende 
- frihedsberøvelse 
-  
 
Asteria 
Fremtid/jomfru: kærlighed, begær 
 
Asterias “naturlige” form er som et barn af ubestemmelig alder – måske 7, måske 13 – det 
afhænger af hvem der ser hende. Hun er smilende og uskyldsren, og hendes korngule hår laver 
de mest vidunderlige krøller. Hun vil holde i hånd når hun taler med mennesker, og den er varm 
og ikke til at slippe. Men hun kan også være ældre – varmere og farligere. Hendes hud er stadig 
bleg og fin, men den rødmer som er hun lige stået op af et varmt bad, og hendes læber er altid let 
adskilte.  
 
Udsagn: “En uventet drejning …” 



Asteria skal forsøge at komplicere Felix’ situation – det kan være gennem tilfældigheder eller ved 
at twiste ting der allerede er etableret. 
- en ulv i fåreklæder 
- en uønsket gave 
- en uvelkommen gæst 
- en fatal forglemmelse 
- ikke alt der glimter er guld 
-  
-  
 
Betthani 
Nutid/moder: frugtbarhed, forsvar 
 
Betthani er en fuldkommen moderskikkelse – frodig og mild. Hun ligner en hyggelig tante, i sit 
hjemmevæv og med det røde hår bundet op over det fregnede hoved. Let til latter, og let at betro 
sig til. Men hun kan også fremstå som en galning – arnens vogter. Håret flammende og vildt, en 
flækøkse i hånden eller måske en høtyv.  
 
Udsagn: “Frygten for at miste …” 
Betthanis udsagn handler om at miste noget; så i fattigdom ligger det implicit, at han have 
rigdom at miste: 
- et venskab ender 
- fra asken til ilden 
- uden en klejne på lommen 
- guderne er tavse 
- et barn dør 
- jorden er gold 
-  
-  


