
Farzad

Grønthandlaren



Grønthandleren

Tobias: Tror han er min ven bare fordi han 
hilser på mig

Emma: Pæn og nydelig
Sara: Stakkels pige med den mor og alt 

det
Martin: Klog mand, generøs, måske en 

mand man kunne snakke med
Stedfaren: Jeg forstår ikke, hvordan han 

kan være sammen med den kvinde, 
og hvordan han kan holde ud at den 
anden mand stadig er der!

Pappa: Fy for helvede
Mamma: Tosset kvinde
Fia: Respekt – ikke mange svenskere er 

særlig spirituelle
Mormor: Gad vide om hun stadig lever, 

hun var et godt menneske
Moa: Mit første svenske knald
Patrik: Hvorfor skal han bo her?

Relationer til andre roller

De forbandede nazister har igen oversprayet hans butik, og det er klart han er oprevet. 
Det er klart at mælken er dyr, når man bliver nødt til at betale for overvågningskamer-
aer, overfaldsalarm og grafittirensning. Skide nazister. De er overalt, selv herude.
At drive en butik er måske ikke det han allerhelst ville gøre, men den er hans, og der er 
ingen, som skal sige til ham, hvad han skal gøre. Han har gode kontakter, of håber snart 
at få lov til at sætte et ICA-logo på butikken. Det ville gøre ham stolt, og der er en vis 
tryghed i at have en stor kæde bag sig.
Hans psykolog har givet ham til opgave at arbejde med sin vrede og sine fordomme, 
gennem at få svenske venner. Det er angstprovokerende, men han forstår at det er en 
god idé. Men hvor begynder man? Og skal man drikke snaps?

Kontur: acklimatisering
Detalje:

Farzad

Tobias & Emma: Et godt par, de behøver 
hinanden – men glem ikke Sara!

Sara: til at blive noget stort en dag. Mærk 
mine ord

Martin: Min elskedes søn og en god 
mand 

Faren: Min bedste ven – vi fisker, små-
snakker og har det sjovt

Fia: En præst skal være hård og stærk 
og det er Fia ikke, mærkeligt valg af 
erhverv

Moderen: Mit et og alt.
Kajsa: Er nok god for Martin
Mormor: Hende vil jeg møde igen inden 

hun dør
Patrik: Martins bedste ven – han er altid 

velkommen i vores hus
Grønthandlarn: Bærer på meget vrede 

og kan være vrissen ind i mellem, 
men jeg holder af ham 

Relationer til andre roller

Kom til Sverige i 70’erne, da Iran blev surt og fundamentalisterne tog over. I Sverige by-
ggede han sig et nyt hjem med sin ingeniørbaggrund. Farzad er glad og forstår at sætte 
pris på livet. Han kan stadig ikke forstå, at han kunne vinde Mariannes hjerte og få lov til 
at gifte sig med en blond ærkesvensker, og mange år efter kan han stadig have svært at 
tro på, at det er sandt.
Hans forældre i Iran lader høre fra sig sjældnere og sjældnere, og han forstår at de 
er gamle, skrøbelige og har det dårligt, men hvis han rejste tilbage, skulle han for-
modentlig ikke kunne komme tilbage igen. Uanset hans svenske statsborgerskab.
Hans bedste ven er Mariannes eksmand, Gunnar. De fisker, taler om livet og Farzad 
praler af hvor vidunderligt det er at være gået på halvtid lige før pensionen.

Kontur: relation til sine forældre i Iran
Detalje:



Emma

Fia



Fia

Emma:  Hun var min bedste veninde da 
vi var små

Handlarn:  Det bliver dyrt at bo herude
Moderen:  En stærk og selvstændig 

kvinde 
Martin:  Vi legede doktor bagom huset
Mormor:  Hjalp hende med sorgarbejdet 

efter hendes mand
Mårten:  “Min første” på konfirmationsle-

jren

Faren:  Jeg vil være fordomsfri, herligt 
med gåturene med religiøse diskus-
sioner, kilden til tvivl

Sara:  Kan tale fortroligt med mig
Stedfaren:  Vi kan lære meget af folk fra 

andre kulturer
Tobias:  Jeg begravede hans morfar, da 

jeg var i praktik

Relationer til andre roller

Fia er nabo til Engström i sine forældres sommerhus ude i skærgården. Hun begynder at 
nærme sig 35-årsalderen. Hidtil har livsplanen været et liv med Gud, men nu begynder 
hun at få kolde fødder. Fia er begyndt at tvivle på sin tro og har mere eller mindre taget 
en pause i hendes teologi-studier. Hun er flyttet ud på øen på permanent basis og tager 
kun tilbage til byen, når der er forelæsninger og det ikke engang altid. Fia forestiller sig 
at hun vil bruge sin nyvundne tid til dels at skrive sin overambitiøse afhandling, som er 
gået over tid, dels finde tilbage til Gud.

Kontur: relationen til Gud og religion
Detalje:

Emma

Tobias: Det her er måske det – mit sidste 
forhold

Sara: Min steddatter, men hvis jeg sagde 
det højt, ville det eksplodere

Martin: Brormand – han er som han er
Mårten: Vennen som Tobias praler om 

hele tiden
Pappa: Altid haft det lidt svært med ham
Stedfaren: Min rigtige far! Han er vi-

dunderlig – men jeg er nok mere 
ligesom min mor tror jeg, desværre

Moderen: Jeg ville ønske at hun kunne 
slappe lidt af – jeg skammer mig over 
hende

Kajsa: Martins nya offer – vi får väl se
Mormor: Vidunderlig, men tager for 

meget af Tobias’ tid
Moa: En dag får hun det råt for usødet
Linda: God for Sara – rart at hun ikke 

kendte Laila
Grønth.: Han kikker mærkeligt på mig
Gabriella: Saras favorit, grr

Relationer til andre roller

Emma læser religionsvidenskab på universitetet. Det er måske ikke det man får et job 
på, men hun har mange talenter. Hun syr tøj ved siden af, spiller i et band og arbejder på 
en digtsamling. Svært at nå det hele, når man også skal skrive en afhandling. Ofte er der 
så mange småting, at hun ikke når noget som helst.
Emma bor sammen med Tobias og hans datter Sara. Laila, Saras mor er død og det er 
svært at vide hvordan man skal forholde sig til det. Hvad kan man forvente sig af en 
teenagedatter som ikke engang er ens egen. Hvornår kommer det uundgåelige “du er 
ikke min mor!”?
Man burde tage en dag af gangen, men Emma er ikke så god til det. Hun vil gerne plan-
lægge, og lave lister som ofte bliver så lange at hun bagefter må gemme dem væk for 

Kontur: identiteten som mor, og at leve i Lailas skygge
Detalje:



Gabriella

Kajsa



Kajsa

Tobias:  Ældre ven som er som en store-
bror for mig

Emma:  Forsøger at komme overens med 
hende, men vi slås om samme plads

Sara:  Har haft det svært ligesom mig
Martin:  Usikker på hvad forholdet skal 

føre til, og om det virkelig er seriøst
Mårten:  Jeg holder døren åben for at be-

give mig selv ud i verden og arbejde
Mormor:  Har været min ekstra mor i min 

egen mors fravær

Faren:  Martins far virker pragtfuld, men 
virker meget forskellige

Moderen:  I et forhold er jeg ikke inter-
esseret i at være min partners mor

Stedfaren:  Det er overraskende hvor 
smertefrit separationen virker at have 
være

Moa:  Min bedste veninde, som er kom-
met ind i mit liv på det sidste og som 
jeg kan fortælle alt

Relationer til andre roller

Kajsa er gode venner med Moa og Tobias og dater i øjeblikket Martin. Kajsa er en frisk 
og skikkelig, men jordnær 25-årig pige, som læser psykologi. Har en kompliceret relation 
til sin mor, som kommer ind og ud af psyk. Forsøger at finde en måde at forholde sig til 
tryghede der er baseret på selvstændighed. Drømmer om at finde ind til sin mor.

Kontur: relationen til Martin
Detalje:

Gabriella

Emma:  Hun fatter ikke hvor lykkelig hun 
er

Grønthandlarn:  Udenlandske mænd er 
for besidderiske

Martin:  Så spørg dog! 
Moa:  Hvad betød kysset i elevatoren? 

(Gud hvor var jeg fuld) 
Mormor:  Hvem skal tage sig af mig når 

jeg bliver gammel?

Mårten:  Hvis ikke han havde flyttet til 
USA havde det måske kunnet blive 
til noget

Faren:  Martin har en cool far
Sara:  Datteren, som jeg gerne ville have 

haft
Tobias:  Hvis jeg bare havde fået et barn 

da han gjorde det, så skulle det være 
stort nu

Relationer til andre roller

Gabriella er projektleder for blandt andet Martin og Tobias på InTech – Hun er noget 
yngre end dem, men mere fokuseret. Gabriella har succes – hun tjener godt med penge, 
hun har mange venner, ingen problemer med at finde et knald på den baren og er 
tilfreds med sit job og sit udseende. Men alligevel er den der, følelsen af, at hun måske 
har satset på den forkerte hest. At det ikke var dét det handlede om.

Kontur: at ofre alt for karrieren
Detalje:



Linda
Mamma



Mor Marianne

Martin: Min søn som klarer sig fint – men 
tænk hvor gammel han er blevet

Pappa: Stadig en sjælefrænde
Stedfaren: Min nye mand, et eksotisk 

indslag i skærgården, en stor støtte 
for mig i levet 

Emma: Min datter som nok bedre kan 
lide sin far end mig 

Kajsa: Martins nye kæreste – virker flink, 
synes jeg 

Patrik: Hvis han bare var lidt yngre… nej 
jeg laver sjov, selvfølgelig

Tobias: Martins ældste ven – altid 
velkommen her

Relationer til andre roller

Marianne er født i ‘47, og er altså 61 i år. Men hun føler sig ikke en dag ældre end 20 
siger hun selv. Og hun gør sit bedste for at opføre sig efterfølgende. Desværre lader 
Farzad hende gøre meget lidt, som hun selv vil.
Marianne drømmer om en motorcykel, at farve håret, at gå Kungsleden [en 440 km lang 
vandretur gennem Nordsverige]. Hun vil ud og danse, hun vil ud og rejse. Hun vil synge 
karaoke med sin søn Martin. Marianne er læge på skadestuen og arbejder på mærkelige 
tidspunkter. Tre dage med vildt meget arbejde og to dages fri. Man får ondt i leddene 
og ondt i hovedet, og var det ikke fordi hun var læge, skulle hun nok have troet at der 
var noget i vejen med hende. Men hun ved hvad stress kan gøre med kroppen, og 
kunne vel nok selv diagnosticere sig selv.

Kontur: forskellen mellem den man vil være og den man er
Detalje:

Linda

Tobias & Emma:  Jeg ville ønske de var 
mine forældre i stedet

Sara: Min bedste veninde
Martin: En cool fyr, ven med Tobias

Relationer til andre roller

Lindas forældre er nederen, det er sikkert! Lindas forældre tænker kun på Lindas 
forældre, og sådan er det bare. Men det kan være svært at forstå når man er 14 og ikke 
har nogen ide, om hvordan det burde være. Det er klart, at man ser hvordan andre har 
det, men det kan se ud på én måde udenpå, og på én måde indeni, det ved Linda alt for 
godt. Linda elsker at være blandt mennesker, for så må hendes forældre lade som om, 
og så kan Linda også lade som om. Lade som om at de virkelig bekymrer sig. At sådan er 
det hele tiden.

Linda kommer til at stikke af snart. Så kommer hun til at opsøge sin veninde Sara. Sara er 
god. Hun er stabil og tryg på trods af, at det egentlig er synd for hende, for hun har slet 
ingen mor.

Kontur: relationen til sine forældre
Detalje:



Martin

Mårten



Mårten

Tobias: Min ældste ven, men jeg har 
svært ved at slippe ham ind

Emma: Har mødt hende til en eller anden 
fest

Sara: Tobias’ unge med Laila, som døde, 
ser ud til at klare sig ok

Martin: Lader til at have overtaget min 
plads i Tobias’ liv

Gabriella: Hun blev og hun fik succes!

Fia: Min første store kærlighed
Kajsa: Tobias’ ven, dater Martin
Mormor: En at tale om alvorlige ting med
Moa: Hun ved, og hun er ligeglad!
Linda: Hendes forældre er idioter – det 

var de allerede i gymnasiet
Patrik: Jeg vidste at han ville blive strisser, 

den idiot

Relationer til andre roller

Mårten var altid den som alle troede ville få succes. Hvis de havde opfundet Facebook 
for 20 år siden, havde han ligget i toppen på “Most likely to succeed”, top 5 for at spise 
middag med, klogest osv. Han følte det dog aldrig selv. Han mærkede kun presset. Han 
forsøgte at rejse til udlandet. Det var jo sådan man tjente de store penge. Men Sillicon 
Valley var ikke som Kungsholmen, og det på en dårlig måde. Han fik angst, kunne ikke 
overkomme arbejdet, blev fyret og rejste hjem igen med halen mellem benene.
Han boede 6 år hos sin moster i Mora inden han følte at han kunne vende tilbage til 
byen. Flyttede ind i sin gamle etværelses og forsøgte at opbygge et nyt liv. Finde sine 
venner en efter en, og lave store skemaer over hvad han havde sagt til hvem, så ingen 
ville gennemskue ham.

Kontur: mit billede af mig selv og andres billede af mig
Detalje:

Martin

Tobias – Gammel kollega og nu også svoger
Emma – Halvsøster, samme mor, forskellige 

fædre
Sara – Som jeg er plastikmorbror til
Kajsa – Usikker på hvad forholdet skal føre til
Gabriella – Kollega som jeg fjollede rundt 

med uden at det dog blev til noget, nu er 
hun min projektleder

Mormor – Tobias har virkelig en fantastisk 
mormor, hun er noget særligt

Faren – Jeg ved faktisk ikke hvad jeg skal 
synes om fars nye identitet – surreelt

Grønthandlarn – Hold da op hvor kan det dyrt

Moderen – Jeg er bange for at hun skal falde 
fra hinanden og at jeg så skal tage mig af 
hende

Stedfaren – Farzad er i grunden en herlig 
mand, som har været god ved mig under 
min opvækst

Patrik – Min bedste ven som jeg spiller 
Squash med om tirsdagen

Moa – Kajsas bedste ven og min kollega, jeg 
skiftes til at være misundelig på hende og 
ville have sex med hende

Fia – Nabopigen ude ved huset, legede dok-
tor da vi var små

Relationer til andre roller

Martin nærmer sig 35-årsalderen. Han arbejder på InTech og har lige præcis indledt et 
forhold med en søde pige der hedder Kajsa. Martins forældre har været skilt i stort set 
hele Martins liv. Martins mor giftede sig senere med en iransk indvandrer. For nogle år 
siden sprang Martins far ud som homoseksuel. Martin holder af at bruge forældrenes 
sommerhus i Skærgården, og tage venner og bekendte med der ud. På trods af at han 
hele tiden bliver mere og mere betroet på arbejdet, vantrives han der i hemmelighed. 
Han har også svært ved at have længere forhold. Martin føler han lever et liv som ikke er 
hans. Martins svaghed er at tage ansvar for sit eget liv. Han er usikker på hvad han vil, og 
for fej til at binde sig.

Kontur: relationen til sine forældre
Detalje:



Moa Mormor



Mormor

Tobias: Mit eneste barnebarn er vokset 
op til at blive et klog og godt men-
neske

Emma: Hvis Tobias elsker hende er det 
nok for mig

Sara: Vidunderlig, men det går for hurtigt 
for mig ind i mellem – jeg bliver 
hurtig træt

Gabriella: Forkælet

Martin: Næsten som mit andet 
barnebarn – han har været med så 
længe nu

Mårten: Jeg kan huske da han var 10
Fia: Jeg bad hende om at tale lidt mindre 

om Gud
Kajsa: Bare Martin ikke gør hende for-

træd 

Relationer til andre roller

Hun er gammel og dårlig, men det har hun været så længe at det er der ingen som 
tænker over længere. Alle ved at det står skidt til. Man hjælper hende så godt man kan, 
men hvad hjælper det at tale om det? Hun er i det mindste klar og skarp.
Hun klager over de andre pensionister, at de er indskrænkede. Hun er nysgerrig på livet 
udenfor lejligheden, som hun har svært ved at komme ud af uden hjælp. Selv reduceret 
til en tilskuer, er hun stadig interesseret i livet.
Hun er en støtte på mange måder. Et bevis på at alderskramper og elendighed ikke altid 
skaber et nedbrudt menneske. Hun kan give kloge råd. Kan sætte ting i sammenhæng. 
Ingen spørger til hendes tankeevne. Og nu er hun igang med at rydde ud i sin lejlighed 
så det bliver lettere for Tobias, når den dag kommer.

Kontur: det vaklende helbred
Detalje:

Moa

Tobias:  En stabil ven at have i nærheden 
Emma:  Ærgeligt at hun er optaget

Gabriella:  Jeg vil lære hende bedre at 
kende

Kajsa:  Jeg er hendes bedste støtte
Martin:  Han er sikkert misundelig på mig
Mormor:  Tænk at blive så gammel med 

værdighed

Mårten:  Vi knalder af og til når han er 
hjemme fra staterne

Faren:  Skønt med folk som tør komme 
ud af skabet

Patrik:  Visse fyre er bare for meget
Sara:  Kan blive til noget, når hun bliver 

stor

Relationer til andre roller

Moa arbejder med design af brugerinterfaces på InTech. Gabriella plejer at tage hende 
med ind som specialist på sine projekter, når hun har brug for det. Via Tobias har Moa 
lært Kajsa at kende, som hun er blevet bedste veninder med. Moa bor i et kollektiv. Hun 
ser sig selv som polyamorøs og biseksuel. Moa tager let på tingene. Det er det som gør 
hende attraktiv. Hun har svært med situationer, hvor hun skal træffe vigtige beslutnin-
ger. Hun trives med sine forhold og sin frihed, men det er begyndt at blive trættende 
at bo i kollektiv og ikke at kunne fokusere helt på én partner. Man burde kunne skelne 
mellem sex og kærlighed, men det er så skide svært.

Kontur: at tilpasse sine drømme til virkeligheden

Detalje:



Gunnar
Patrik



Patrik

Emma:  Vennens søster er altid off-limits
Grønthandlarn:  Hans priser burde være 

ulovlige

Martin:  Min bedste ven, vil altid være der
Kajsa:  Jeg håber Martin klare at holde 

fast i det

Relationer til andre roller

Ven med og nabo til Martin i byen. Blev politimand for to år siden, drømmer om en 
gårdfest, et roligere distrikt og om at få mulighed for at blive sendt til Irak med FN. 
Spiller squash med Martin om tirsdagen.Virkelighedens politirolle har endnu ikke 
modsvaret hans høje forventinger og hans høje moral. Et hjerte som egentlig er for stort 
til den her verden.

Kontur: synet på loven som lige for alle
Detalje:

Gunnar, faren

Tobias: Ville ønske at Martin var lidt som 
ham – børnebørn ville være dejligt, 
men endnu en sten om foden

Emma:  En opgradering fra Laila, helt klart
Sara: Barnebarnet, jeg skulle have haft
Martin: Sønnen jeg svigtede
Stedfaren: Min bedste ven, sygt nok

Moderen:Næst bedste ven, sygt nok
Fia: Nogen at tale om troen med 
Kajsa: Martins næste døgnflue, hvad var 

det hun hed?
Moa & Gabriella: Martin har haft så 

mange ex’er. 

Relationer til andre roller

Da Gunnar voksede op troede han at han kunne blive kureret. Han gjorde alt for at 
vinde Mariannes hjerte, og lykkedes til sidst da han dansede på bordet uden skjorte på 
til en fest for 100 år siden. Men kureret blev han ikke. Velsignet med en søn. Men ikke 
kureret. Så han stak af. Han var bange for, hvad han kunne finde på at gøre ved Martin. 
Han var hjernevasket, helt enkelt. Jesus elskede ikke bøsserne før.
At springe ud af skabet var ikke let, specielt ikke når man er 58, og har ladet som om, 
man er nogen anden hele livet. Hvordan ændrer man sig? Hvordan begynder man 
forfra?
Han vile sælge sin del af sommerhuset, sige op, og flytte til Spanien eller noget, men det 
er svært. Der er meget, som holder ham tilbage. Men hvornår får han tid til at leve for sin 

Kontur: identiteten som homoseksuel
Detalje:



Sara
Tobias



Tobias

Gabriella: En god projektleder, men arbe-
jder for meget – lækker!

Emma: Det bedste som er sket for mig, 
jeg må ikke ødelægge det her nu

Sara: Jeg tror hun er en tikkende bombe
Martin: Min bedste ven, men hvem ved 

om det er gensidigt?
Mårten: En vinder
Faren: Ikke en dag for tidligt!
Stedfaren: Jeg ønsker jeg kunne være 

som Farzad – klog og have tid til alt 

Moderen: oh gud…
Fia: Lidt ubehageligt at hun er præst – 

jeg havner altid i en sær forsvarsposi-
tion

Kajsa: Nu ikke ødelægge det her, Martin!
Mormor: Jeg passer på hende mens hun 

lever – hun står mig nærmest
Moa: Brugergrænseflader er noget pjat
Linda: Lader til at være en hæderlig pige
Grønthandlarn: Fin fyr som jeg hilser på

Relationer til andre roller

Døgnet har bare 24 timer, men på dem skal man nå at arbejde, være sammen med for 
sin kæreste, sørge for sin datter og ringe til mormor. Man skal nå at handle, gøre rent, 
siddde i telefonmøder, gå til fitness, have en hobby, følge med i moden sådan nogen-
lunde, og sørge for at Sara har penge på sin telefon.
I et ubevogtet øjeblik går det op for ham, at det er 2008. De sidste 7 år er bare blæst 
forbi. Den eneste måde at håndtere en skør verden er at gøre den til rutine. Men rutin-
ens bagside er at alle dage ser ens ud, og lige pludselig har man mistet 7 dage af sit liv, 
og når man tænker efter, finder man ud af at man ikke har brugt dem til noget særligt. 
Men der findes ingen undo-knap. Der er ingen savegames. Løbet er kørt. Og er man som 
man er, kan man ikke engang håbe på et liv efter dette.

Kontur: identiteten som den mest voksne i familien, og den som skal tage sig af alle
Detalje:

Sara

Tobias: Elskede far, hadede far
Emma: Mest godt, men svært at in-

drømme det, selv for sig selv
Gabriella: Jeg håbede at hun og far…
Martin: Han er fin, men upålidelig
Mårten: Far taler altid om ham, men jeg 

kan ikke huske ham
Faren: Er som en ekstra farfar
Stedfaren: Er som en ekstra farfar

Moderen: Hun er vildt sjov
Fia: Kommer til at blive min konfirma-

tionspræst, hvis far giver mig lov…
Mormor: Hun er klog, men det er hårdt at 

se hende, for hun har så ondt
Linda: Jeg ville ønske hun var min søster
Grønthandlaren:  Han var altid så rar, da 

jeg var lille

Relationer til andre roller

Det er okey nu. Altså ikke okey, men der er ingen kriser. Man vænner sig til det meste. 
At en mor er død er også. Sygt nok. Man venner sig tids nok til at nogen tager hendes 
plads også. Hvad det så end betyder. Og så puberteten.
Emma er ok, men det kan man bare ikke indrømme endnu. Der skal gå lidt tid. At ligge 
i sengen om aftenen og tale med mor. At forberede hende på beskeden om at hun er 
blevet erstattet. Man må tage det skridt for skridt.
Tobias arbejder for meget. Man det er måske hans måde at håndtere det på. Men man 
har mange surrogatforældre som stiller op. Martin, Kajsa og Gabriella. Selvom ikke så 
meget mere nu, hvor Emma er her, og det er måske det.

Kontur: relationen til sine forældre
Detalje:



Pricken

InTech



InTech

Tobias arbejder der som programmør
Martin arbejder der som programmør
Mårten arbejdede der for en kort periode 

før han tog til USA

Gabriella er projektleder for Tobias og 
Martin

Moa arbejder der på halv tid med 
brugerinterfaces

Relationer til roller

Virksomheden går dårligt, og som modsvar har ledelsen hyret et kompetencekonsult-
ent. Den person er aldrig med i spillet, men det give noget at fokusere på vedrørende 
firmaet. De som har det godt i virksomheden har intet at frygte – måske er det tilmed 
positivt – men for andre kan det være stressende. Folk går omkring og spekulerer på 
hvornår de skal til samtale med konsulenten, som der egentlig findes en måde hvorpå 
de kan være mere produktive på, etc. Det påvirker naturligvis også hjemmescenerne

Kontur: konjunktursnedgang, omstruktureringer og kontrakter

Pricken

Tobias “Far”
Sara “Mor”

Relationer til roller

Saras hund, Pricken, er løbet væk. Tobias, Emma og Sara bliver nødt til at lede efter hun-
den, hvilket er en chance for at introducere andre roller som Patrik og Fia, eller hvorfor 
ikke engagere Martin, Kajsa og alle vennerne til en eftersøgning. Hunden forsvandt 
hjemme på villavejen, og det mest sandsynlige er at nogen har taget den, men det vil 
man jo ikke sige højt til Sara.

 § Pricken kommer ikke i spil før spillederen henter ham.

Kontur: hvorfor er der ingen som ringer og siger hvor han er – er han død?



Sockervadd

Blöt sand

Dagmamma

Pirr i tårna

Längtan

Mod

Gym

Pasta carbonara

Solglimtar

Cykelrassel

Fars dag

Sorg

Hallon

Tandemcykel

Morgonpsalm

Livet

Barn

Exempel på mindmap Tag chancen til at afsløre noget om dig selv, 
som ingen anden ved (måske har alle fået det samme kort?)

Livet er en tragedie, og det bliver nødt til at 
skinne igennem

Livet handler om at forplante sig – sørg for at 
Linda og Sara ikke forsvinder ud af fokus

Livet er et mirakel – vi må ikke miste det

Livet er en fortælling – det behøver ikke at 
hænge sammen

Det er ikke sandsynligt at livet er en 
tilfældighed – der findes noget større

pasta carbonara

Prikken i tæerne

Morgensalme Raslende cykler

fars dag

længslen

Blødt sand

dagplejemorenCandyfloss

Børn

Sorg

Hindbær

Solglimt





Har for nylig haft stor fremgang/held med no-
get (hvad?)

Begynder at blive rigtig god til poker på nettet 
– tjener ”store” penge

Er herligt forelsket (i hvem, er det gensidigt?)

Har et ufærdigt skænderi med en anden rolle 
(hvad?)

Problem  på arbejdet (hvad?)

Føler sig låst fast i livet – vil gøre noget andet, 
men kan ikke

Drikker for meget

Er bange for at være diabetiker, men tør ikke 
gå til lægen.

Har et lille økonomisk problem

Har svært ved at komme op om morgenen

Skammer sig over de grå og hvide hårstrå (som 
kan være stress- eller aldersrelaterede)


