Bäste medarbetare,
Du är Agent. Du jobbar för Byrån. Här kommer några
instruktioner att ta i beaktande inför ditt samtal.
• Agera naturligt - smält in i parkens miljöer sålänge du
inte får någon annan instruktion.
• Du behöver aldrig göra något som du inte är bekväm med.
• Följ i övrigt Byråns instruktioner. Kalla alltid Byrån för
Byrån.
• För tydlighets skull: Tala alltid om digsjälv i tredje
person som Agenten när du pratar med Byrån.
Exempel:
• ”Agenten är redo för uppdrag.”
• ”Vad ska Agenten göra nu?”
• ”Agenten ser en barnvagn bredvid ett blått hus.”
• ”Agenten vill inte utföra instruktionen.”
• ”Agenten är nyfiken.”

God dag
Du är en del av Byrån. Här kommer
några instruktioner för dagens
uppdrag.
Regler
• Kalla alltid Agenten för Agent.
• Du får inte synas för Agenten!
Om agenten förstår vem du är och
var du är kan du be den blunda.
• Om du träffar någon annan från
byrån kan ni byta agent genom
att byta lapp med telefonnummer.
Informera Agenterna om att de
kommer få en ny kontaktperson på
byrån.
• Du kan alltid be agenten
beskriva vad den ser. Det
är viktigt att Byrån är väl
underrättad.
Introduktion
Ring upp agenten.
Läs högt: ”Det finns bara en byrå.
Jag jobbar på byrån. Du är min
agent. Är det klart?
”Alla agenter här är inte att lita
på och vi har fiender även inom
byrån. Är du uppmärksam?”
”Byråns kärnvärden är nyfikenhet,
kamratskap, integritet och
informationsfrihet. Är det
förstått?”
”Är du redo att undersöka Folkets
park?”

Exempel på uppdrag
Följande uppdrag kan sägas till
Agenten. Dessa exempel kan meddelas
i frivillig ordning och du kan
hitta på nya uppdrag längs vägen:
• Gå fram till någon i parken och
fråga vad klockan är.
• Räck upp handen!
• Gå till ((specifik plats)).
• Byrån är nyfiken på din morgon.
Berätta om den.
• Blunda. (Läs sedan upp
kärnvärdena för agenten: “Byråns
kärnvärden är nyfikenhet,
kamratskap, integritet och
informationsfrihet.”) Varsågod
att att titta igen.
• Härma en annan agent / ett djur
/ någon person.
• Hitta ett föremål som är blått /
litet / nytt.
• Beskriv föremålet.
• Följ efter en person som du
tycker ser misstänkt ut. Vem
följer du efter?
• Byrån är nyfiken på hur det
luktar.
• Byrån är nyfiken på hur det ser
ut där du står.
• Byrån är nyfiken på om agenten
är beväpnad?
• Byrån är nyfiken på de andra
agenterna. Vi måste hjälpas
åt. Bra sätt att bli vän med
en agent är att säga hej eller
skaka hand.
• Byrån är nyfiken på om du har
laddat ner film olagligt.
• Lägg dig ner. Ligg lågt. Du
måste undvika signalspaning.
När tiden är ute, efter 40 min, ska
du hitta din agent och återvända
till startpunkten.

