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Smørfalskneren
- En retsalskomedie sat i Warhammers verden for 4 spillere og en spilleder.
af Olle Jonsson
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Smørfalskneren er et rollespil skrevet af Olle Jonsson med hjælp af Frederik Berg Østergaard og Luisa Carbonelli.
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Dette værk er frigivet under en Creative Commons-licens (CC-BY) og er licenseret under Creative Commons Navngivelse 2.5 Danmark Licensen. For at se en kopi af denne licens, besøg http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/ eller send et brev til Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

DRAMATIS PERSONAE
Magistraten (Spillederen)
Anklageren (Spiller)
Forsvareren (Spiller)
Et utal af vidner, experter og andet godtfolk (Spiller x2)

#
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I en svane smuk som smør...
I det Kejserlige Operahus i Altdorf fandt højbordsgæsterne at smørret, som var anvendt i en heraldisk smørsvane, smage unaturligt, kunstigt, ja, rent ud sagt forfalsket. Smørret skulle renses, forfalskerne skulle straffes, og endnu en gang skulle de urgamle kejserlige renhedslove stadfæstes som en civilisatorisk milepæl, en vital modkraft mod det intrængende kaos. Alle sejl blev sat til og et enigt repræsentantskab bestående af mælkebondelauget, mejerikartellet og ostemagerlauget (og ved en tilfældighed, magikerlauget) fandt at misæderen og det falske smør stammede fra den lille flække uden for Remer i Ostermark. Hvilken skandale. Magistraten, der var udsendt fra Instituttet for Imperial Fødevarekontrol, organet der sikrer kvaliteten af smør og andre fødevarer, blev sendt til landsbyen for at finde en skyldig.
Magistraten var både dommer, teolog og madpastor i en og samme person. Med sit omfangsrige følge af soldater, advokater, jurister af 1. og 3. grad sættes den provinsielle landsby på den anden ende. Men landsbyen skal nok også sætte sit præg på retsagen...

Om spillet kort
Dommeren (Magistraten), spillet af spillederen, er i landsbyen, ude efter en skyldig. Det er uklart hvorfor de indkaldte er indkaldt. Spillet og retsagen handler om processen. En ting er dog sikkert, vedkommende er skyldig, det er klart for enhver og egentlig ikke op til debat.
Spillerne består af en anklager og en forsvarer og to personer til at spille alle de vidner, eksperter og andre som af vanvare har forvildet sig ind i retsalen. Den anklagede optræder ikke, men er tilstede i salen.

Anklager og forsvarer indkalder skiftevis et vidne til at belyse sagen. Der er sammenlagt 1 1/2 time til spillet. Spillet er slut når tiden er løbet ud, hvorefter hhv. anklager og forsvarer holder deres afsluttende taler, hvorefter dommeren idømmer smørfalskneren straffen. Strafudmålingen står publikum for, ifølge ældgammel skik. Man er skyldig indtil kejseren har benådet en. I har cirka tid til 8 vidner i alt. Fem til ti minutter pr. vidne er et godt overslag.

NOGET OM SPILLESTIL
Hvis nogen spørger "Hvordan ser det ud i lokalet?" så må I alle sammen byde ind på det, som et sammenskudsgilde af idéer og indfald. Historien bliver levende ved at I fortæller den sammen. Det er en strategi for spillederen at få spillerne at være mere delagtige og føle mere ejerskab til historien.
Din spillergruppe kan omfatte mere eller mindre kendskab til The Old World som den er beskrevt i Warhammerlitteraturen. Det er ikke et problem, intet kan gå i stykker, intet er forkert. Vær ikke bange for at skrive nye slotte og skabelsemyter ind, eller at fjerne eksisterende ting - konsekvent verdenshistorie er mindre vigtigt end at I har det sjovt.

REGLER
Advokaterne, altså forsvareren og anklageren, kan bruge to særlige evner: at diskreditere modstanderen og at klage om procedurefejl. Disse instrukser er gentaget på spillernes karakterark.

Diskreditér din modstander! Hvis anklagaren eller forsvareren vil, kan de lave én (1) enkelt flashbackscene hver, og sætte perspektiv på nutiden ved at finde på ting der er sket i den umiddelbare fortid. I flashbackscenerne 'bytter' anklager og forsvarer roller, så det er muligt at virkelig svine hinanden til. Det skal dog gøres in-game, så at du indkalder et surprise-vidne til domstolen, hvis vidnesmål bliver til en scene man spiller op. 
Spileksempel: Under en interview med et vidne siger Anna, forsvarerens spiller, at hun er glad at vidnet turde stille op. Anklagerens spiller, Eva, får et indfald, og siger "Jeg kalder et vidne! Mit vidne står ikke med på listen, men hvis retten har overseende med det -- tak, hr. dommer." Så begynder Eva i rollen som vidnet introducere en scene: "Jeg var i en kafé herudenfor retssalen, for cirka to timer siden. Det var der det skete: Forsvareren truede øjenvidnet til at lyve i retten." Sådan introducerer hun scenen som spillerne nu skal spille. Med ombytte roller: Anna spiller anklageren, og Eva spiller forsvareren. Ja, i den her scene er ikke Anklageren tilstede, så Eva spiller mod en hvilken som helst anden spiller.

Procedure!
Man kan altid råbe procedurefejl og overtage vidnet. Men man skal give en ny, gyldig grund til dommeren, helst baseret på en lov, en bekendtgørelse eller en tidligere afgjort sag. Retssystemet er en labyrint af muligheder.

#
Appendix: Brudstykker fra CODEX BUTYRUM (beskadiget manuskript)

Det pneumatiske yver: Den sene mælk er altid bedst
Kun godkendte apparater emulgerer smøret ordentligt
Ældgamle renhedslove for smør: 
	Kun kvinder må håndtere mælk
	Mælke og kærne samme dag, ellers bliver det harskt
	Mælk fra forskellige kilder må ikke blandes sammen, så bliver det sur-ost eller læmmelsmør (stoddersmør, hvis der er savsmuld i, et c)
	
Saltet i falskt smør kommer beviseligen fra ... (manuskriptet utydeligt)
Stærkt salt smør må antages for at være falsk
Et kvalitetsmål på smør er dets smeltehastighed per døgn; i en pande eller i solskin. 

Konserveringsmagi: Virker kun i testøjeblikket. Flytter smøret til en nærliggende tidsdimension.
Kokken er nødt til exorcere smøret inden det spises. Kan lede til tidsvortexer; smøret kan komme til at præservere alt man har spist, hvilket leder til at aminosyrerne bruger årevis på sig at nedbryde det magiske smør.

Man må ikke røre en død mands smør! 
Man må ikke kerne smør med død mands hånd!

Smør meget ældre end det BURDE være...

#
SPILLEDEREN
Som spilleder i Smørfalskneren skal du primært spille Magistraten, der indimellem beder anklager og forsvarer forklare hvad meningen er, og generelt være ganske træt af procedurefejl, nøl og provinsiel idioti. Samtidig skal du lade spillerne skeje ud. Du skal holde øje med tempo og tiden, og du skal ikke være bange for at skrige UUUUD! indimellem.

MAGISTRATEN
Personlighed: Storsindet, ikke almægtig, men meget tæt på. Du er kommet tilrejsende som axis mundi i hele appanaget af anklagere, forsvarere og skrivere, med videre. 
Efter at have fyldt 70 er du blevet lidt blødere og fået en vis dignitas. Parykken sidder limet til issen, og med nogle hvide små vægte i enderne holdes frisurens status quo.
Mange tror at justits kommer ud af tykke bøger, men det er ikke dit modus operando. Du har folk til at læse bøger. 

Ord at bruge i flæng:
improbus - amoralsk
gravis - tung
dexter - højre
dignitas - anseelse, værdighed
aliquando - en eller anden gang
audax - fræk
ad modum - meget
causa - grund; sag
extemplo - straks
lingua - tunge
Magistratus
senectus - alderdom (en senex er en gammel mand)
quemadmodum - hvorledes
quotannis - hvert år

I sig selv betyder ordene ikke noget, kombinér dem på liv og løs – det bliver så fint.

#
Du spiller Anklageren.
Din opgave er at se til at proceduren bliver overholdt. Smørfalskneren skal nok få sin straf. Proceduren er vigtigere end retfærdigheden. Du skal indkalde vidner som du så kan udspørge om ting relateret til sagen. I slutningen af retsagen skal du holde en kort tale som opsummerer sagen og din vinkling af de juridiske principper og procedurer. 

ANKLAGEREN
Personlighed: Anklagerposten går i arv, du har dog fået din i kortspil. Du er heldig, simpelthen.
Ofte kan du se når et vidne er på vej at knække. Så lader du det trække ud. Du kan godt lide det. “Lad os lige vende tilbage til --” er en favorit.
Indimellem kan det ske at du falder hen. Det sker oftere når andre taler, af en eller anden grund. Det er sket at du faldet ud imens du selv talte. For at komme det her i møde er du begyndt at samle på forskellige metoder for at beholde interessen for andre. I din lille bog står det bl.a. “Kig på deres øjenbryn”.
#
Du spiller Forsvareren.
Din opgave er at se til at proceduren bliver overholdt. Smørfalskneren skal nok få sin straf. Proceduren er vigtigere end retfærdigheden. Du skal indkalde vidner som du så kan udspørge om ting relateret til sagen. I slutningen af retsagen skal du holde en kort tale som opsummerer sagen og din vinkling af de juridiske principper og procedurer. 

FORSVAREREN
Personlighed: Ved Universitetet fandtes der tykke bøger om mange områder af juraen: hunde, børn, selv om engle. Dit favoritområde var heraldiske billedkonflikter. At mægle mellem mægtige slægter, og forsvare retten til nogens historiske bomærke. Vækker hunbjørnen i dig.
Den her søvnige sag... hvad spiller det for rolle. Måske kan du få heraldikken ind et sted?
Du har den dårlige egenskab at komme til at efterligne andres stemmer. Især talefejl og lignende. Det er sket før at du ikke har magtet undertrykke et ufrivilligt latteranfald i retssalen. Pinligt.
#
[BIROLLE-ARK X 2]

Kødbollesælgeren. Servicerer publikum i retssalen. Tidligere forretningspartner med falskneren. "Han skylder mig penge." Spiser gerne mad – det er jo godt. Nogle synes at det ikke hører hjemme i retssalen. Har smuglet nogle maddiker med ind i en ost.

Renhedskontrollanten. Alle ved jo at urin er den bedste konservator. Du foretrækker urin fra gamle kællinger. Der er holdbarhed i pisset. Har en hel del viden om præcedensfald og en stor samling af urin.

Øjenvidnet. Dette købte vidne svarer lidt for hurtigt på spørgsmålene. Vil gerne gå hjem. Vidnesarbejdet kan være svært at overskue indimellem. Masser at høre på, og nogle af de signaler forsvareren og anklageren sender er lidt uklare – skal man holde med eller sige imod?

Kvægdriversønnen. Er ikke den skarpeste kniv i skuffen, men ved alt om hvordan mælken bliver båret ind til smørkællingerne. Men hvad de laver derinde, må *Guderne* vide.

Blind lagermand der har arbejdet for falskneren. Har en hjælper med sig, der taler for ham, af nogen grund. ...og søger nyt job blandt publikum (fra podiet).

Smørtungen. Imperiets største smør-connoisseur. Smørtungen har smagt sig gennem alle slags smør. Fra Sidstedagssmør over Jomfrusmør (fra ægte jomfruer) til Dødssmør (lavet af den sidste mælk fra døde ammer). Du ved hvad smørret er kernet af.

Æseldriveren. Falskt smør bliver kærnet forkert, fx. af æsler der kører en stang baglæns rundt, rundt. Æseldriveren forklarer bedst ting ved at vise dem.

Anden smørfalskner. Du er tidligere smørfalskner. Codex Butyrum, som anviser den rette smørskik fortæller ikke noget om at man ikke må hælde talg i smørret. Men nu har du jo ikke læst den.

Præsten. Du påkræver lidt respekt fra anklagersiden ved at udspørge ham i katekismus, før du overhovedet vil svare på nogen spørgsmål. Overhovedet.

Arris. Byens flamboyante dilletante. Elsker at være i fokus og vil gøre hvad som helst for at få længst tid i vidnestolen.

De to siamesiske ludere. Påstår at Smørfalskneren har fortalt dem hvordan, hvorfor og hvor meget. Hvis de bare kunne blive enige.

Ham der købte Smørfalsknerens hårkur, og tabte alt hår på issen. –Der var ikke særlig meget til at begynde med! skriger nogen fra publikum. Beskriv hvad kuren bestod i, og hvordan du opdagede at noget var galt. Vil gerne have håret tilbage. Og gerne i en lysere brun farve.

Unter Vogelsohn. Hundemanden fra Daarsted. Manden der mest af alt ligner en hund. Bliver let aggressiv og gør af nærgående spørgsmål.

Den overtroiske bager. "Skal jeg virkelig vidne i den her sag? Kan det ikke indebære uheld - det er jo om madfedt?" Der findes mere end mange tror, mellem himmel og jord, og du ved hvad man kan gøre for at beskytte egendom, liv og familie. Du ser omen og tegn overalt, også her i retssalen. Det giver held at røre en dommers overskæg. 

Talgkogeren. Smørfalsknerens medsammensvorne. Har leveret utrolige mængder skavenfedt til Smørfalskneren. I god tro, selvfølgelig. –Skavens findes ikke, min gode mand. Hvad kan fedtet være, så?

Smørfalsknerens livvagt. En gammel mand, bliver let vred, men har ikke nogle andre særlige evner.

Loppedomptøren. Har medbragt loppecirkusset, som kun han kan tale med. De har vigtige spor og oplysninger. Lopperne stikker selvfølgelig af på det mest upassende tidspunkt.

Kvinden der gerne vil giftes med Smørfalskneren. Hun har intet at tilføje i sagen, men har set billedet på plakaten.

Adelsmanden der har smagt det falske smør, og godt kan lide det. "Det er det bedste smør jeg har smagt!" Ved nærmere undersøgelse har han ikke været i byen samtidig med Smørfalskneren.

Vampiren. Er egentlig ikke vampyr, men kan ikke fordrage mælkeprodukter. Hissser højt efter alt og alle. Taler med spøjs dialekt. 

#
Notarens liste over vidner, til brug i retssalen.
Kødbollesælger.
Renhedskontrollant.
Øjenvidne. 
Kvægdriversøn. 
Lagermand (nota bene: blind).
Smørtungen (ekspertvidne).
Æseldriver.
Smørfalskner (en anden).
Præst.
Hr. Arris.
Siamesiske tvillinger.
En skaldet mand.
Unter Vogelsohn ("hunden").
Bager.
Talgkoger.
Gammel mand ("livvagt").
Loppedomptør.
Kvinde der har sagt hun vil giftes med den anklagede. 
Adelsmand.
Vampiren (nota bene: ikke en vampyr).
