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Rollespill 

De som er med: 

 Helt – Harry 

 Heltinne – Doris Renhjerte 

 Skurk – Skitne Sam 

 Bestemor 

 Hund 

 Katt 

 Stol 

 Bord 

 

Når denne historien begynner, befinner vi oss i en dyp granskog hvor den skjønne 

Doris Renhjerte plukker ville bringebær mens hun plystrer en munter melodi. Uten 

at hun merker det, kommer landsbyskurken, Skitne Sam, listende bak henne. Han 

omfavner henne og prøver å stjele et kyss. Hun skriker høyt og lenge. 

 

Skurken dekker munnen hennes med hånden mens hun skriker. Hun slår skurken i 

ansiktet. Han løfter henne opp på skulderen og bærer henne. Hun skriker og slår 

ham. Han marsjerer rundt i ring tre ganger. Så vender han hjemover for å stjele 

hennes bestemors penger. 

 

I mellomtiden er vi tilbake på gården. Doris Renhjertes bestemor sitter på en stol og 

rører i en vaffelrøre på bordet. Den gamle hunden kommer inn og bjeffer på katten. 

Katten hopper opp på bestemors fang. Bestemor skyver ham ned og sier: «Ned med 

deg ditt ekle udyr!» Katten hopper ned og løper ut. Hunden kommer bort og slikker 

bestemors hånd. Han fortsetter å slikke hånda helt opp til albuen. Bestemor sparker 

hunden. Hunden går og legger seg i et hjørne. 

 

I dette øyeblikk kommer skurken inn med Doris Renhjerte over skulderen. 

Bestemor skriker. Skurken sier: «Jeg tar Doris og pengene dine!» Hunden løper 
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over og biter skurken i leggen. Skurken sparker til hunden, og setter Doris ned. Hun 

besvimer og faller på gulvet. Hunden bjeffer mot skurken, så går han bort og 

slikker Doris i ansiktet for å vekke henne. Dette pågår i 10 sekunder mens hun blir 

liggende helt stille. 

 

I dette øyeblikk kommer vår helt Harry inn. Han roper høyt: «Saft suse!» Doris 

reiser seg opp og roper: «Å min elskede!» De omfavner hverandre. Harry sier: «Jeg 

elsker deg min skjønne!» Doris sier: «Jeg elsker deg min lotusblomst!» Plutselig 

løfter skurken opp stolen og kaster den mot Harry. Den slår Harry ned mot gulvet. 

Doris besvimer og ramler over bordet. Bestemor prøver å vekke henne med å 

klappe henne på hånda mens hun snufser: «Å mitt barn, å mitt barn!» Dette 

fortsetter en lang stund. Katten kommer inn igjen, hopper opp på stolen, og deretter 

under bordet. Harry reiser seg og begynner å vise frem musklene sine. Skurken 

begynner å skjelve, og knærne slår mot hverandre. Dette pågår en stund... Harry 

bestemmer seg for å varme opp før kampen, så han starter med 10 spensthopp. Så 

løper han med høye kneløft i 15 sekunder. Hele denne tiden sitter bestemor og 

snufser, skurken skjelver, hunden bjeffer og katten mjauer. Så tar Harry 15 

armhevninger. Ved den 15. armhevningen øyner skurken en sjanse og slår Harry i 

hodet. Harry ramler bevisstløs på gulvet. 

 

Akkurat da skraper katten hunden på snuten. Katten og hunden slåss oppå Harry i 

10 sekunder. Så flykter katten ut med hunden etter seg. Plutselig faller bordet 

sammen under Doris, så både hun, bordet og bestemor ligger på gulvet. Doris 

forblir bevisstløs. Bestemor roper: «Din elendige skurk!», og slår skurken i magen. 

Skurken krøker seg sammen. Bestemor går rundt og sparker ham bak. Skurken 

retter seg opp. Hun slår ham mange ganger i magen. Igjen krøker han seg sammen. 

Hun gir ham et slag over nakken, og han faller bevisstløs om på gulvet. Bestemor 

ser på de tre livløse kroppene på gulvet. Hun retter seg opp, drar sjalet omkring seg 

og går mot døra for å ha en natt på by’n. «Når enden er god er allting godt», sukker 

hun. 


