
Siste utvei 
Et relativt blodig rollespill for to personer 

Skrevet av kandidat 08 
 

Året er 2090. TV underholdning har omsider nådd smakelighetens bunn. Siste utvei er det 
mest populære programmet: Et direktesendt gladiatorshow der dødsdømte forbrytere settes 
opp mot hverandre med livet som innsats. Premien er full benådning. 
 
Dere spiller Siste utveis meget populære kommentatorer, kjent for heftig omgang med 
kvinner, dop og botox. 
 
Spillet går i føgende faser: 
 
Fase 1 – Kommentatorene 
Første kommentator introduserer seg selv. 
”Jeg er Max Fantastic. Håper dere sitter godt til rette der hjemme, for i kveld har vi et 
FANTASTISK show for dere!” 
 
Andre kommentator introduserer seg selv og showet. 
”Og jeg er Rob Templeton. Velkommen til nok en runde av deres favorittprogram, presentert av 
Popsi Cola og Hansen&Sønn Begravelsesbyrå: Siste utvei!” 
 
Fase 2 - Gladiatorene 
Første kommentator introduserer sin deltaker. Disse er psykopatisk massemordere i en fjern 
fremtid, så her er det bare å overdrive. 
”I det røde hjørnet har vi et beist på 120 kg rent galskap. Han har drept ufattelige 50 

uskyldige mennesker med sine motorsagproteser. Tennene hans er av sylskrarpt titanium – 
dette kan virkelig bety problemer for hans motstander i kveld. Han er grusom, han er galere 
enn min bestemor, han er JAWS MCCOY!” 
 
Andre kommentator introduserer sin deltaker på like fargerik måte. 
 
Fase 3 – Kampen er i gang 
Bytt på å kommentere kampens gang. Dere bytter på å si en setning eller to hver om 
kampens forløp. Begynn litt forsiktig. Man vil ikke at kampen skal være over med en gang. 
 
MAX: ”Jaws McCoy løfter høyre motorsaghånd dere!” 
 
ROB: ”Dirty McGraw dukker elegant unna motorsagen og gir McCoy en sagtig knyttneve i 
mageregionen!” 
 
Fatalt angrep 
Dersom din motstander beskriver et fatalt angrep mot din deltaker, kan du kaste en terning. 
Lander terningen på 3 eller mer, har din deltaker overlevd på et mystisk vis. 
 
MAX: ”Jaws McCoy har satt saga i magan på McGraw folkens. Det spruter innvoller over hele 
ringen. For et syn!” 
 
*Terningen viser 4* 
 
ROB: ”Dette er ikke noe problem for McGraw. Han drar til seg tarmene og fortsetter kampen 
som om ingenting hadde skjedd! Helt fantastisk. Dette er en mann med GUTS!” 



 
Et fatalt angrep kan også være et angrep som ikke dreper din deltaker. Det kan f.eks 
resultere i at en kroppsdel fyker – det bør ikke sette en stopper for en psykopatisk 
drapsmaskin. Sloss til det ikke er tvil om at en av deltakerne er skikkelig dævv. 
 
MAX: ”Der gikk høyrearmen til McGraw folkens. Den landet i fanget til en bestemor på 
førsterad. Se så stolt hun er. Litt av en souvernir!” 
 
*Terningen viser 2* 
 
ROB: ”Ja, for et blodbad! Det ser ikke ut til å stoppe McGraw folkens. Han har nå et fast 
grep rundt nøttene til Jaws McCoy – og der rev han dem elegant av gitt!” 
 
Fase 4 - Premieutdeling 
Når en deltaker dør, er det på tide med premieutdeling. Kommentatoren som tapte spiller 
rollen som seierherren. Her er det plass til et lite intervju av typen: ”Hva føler du nå?” 
 
”Ikke bare har du vunnet full benådning, men her er noe ekstra fra oss i Siste utvei:” 
Kast en terning for å finn ut hva tilleggspremien er: 
 

1. Dødsstraff – sånn kan det gå av og til i Siste utvei 
2. Et overdådig ferieopphold på Mars 
3. En flunkende ny motorsag fra Hüsquarnia 
4. Et års forbruk av kjøttkniver fra Katana kjøkken 
5. En Foodomatic3000 foodprossesor til en verdi av 5000 eurocredits 
6. Gratis opphold på Ny New Yorks beste bordell: Saucy Sue’s Cyborg Palace 

 
Spill gjerne spillet en gang til hvis det gikk for fort. Et TV-program varer gjerne i en halvtime 
– og det er nok av psykopater å ta av☺ 
 
Varianter 
 
Tre spillere 
Dette var i utgangspunktet et spill ment for to spillere, siden det passer konseptet å ha to 
kommentatorer. Det lar seg nok gjøre å ha tre kommentatorer også. Det kan da kanskje 
være nyttig å bruke vanlige spillekort til å bestemme hvem som får prate i hvilken 
rekkefølge. 
 
Konkurranse 
Dette er et spill som skal spilles med utgangspunkt i at spillerne vil prøve å lage en 
kvalmende, men underholdende voldsorgie for hverandre, ikke som en konkurranse mellom 
spillerne. Hvis spillerne ønsker å lage dette til et konkurransespill, bør de bestemme et 
antall kamper de skal kommentere på forhånd. Siden spillerne mest sannsynlig vil kjøre 
hardt på fra første stund vil kampene bli veldig korte. Den som vinner flest kamper går av 
med seieren til slutt. 
 
Å spille med publikum 
Det kan godt tenkes dette spillet fungerer godt med publikum tilstede – som en slags 
teateroppvisning. De kan bidra med klapping, buing, hurrarop, generelt fyre opp om 
kommentatorene. Få publikum til å stemme fram den flinkeste kommentatoren til slutt. 
Hvem hadde de mest grusomme, morsomme, originale kommentarene? 


