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James McGregor  
Alder  32 År. 
Højde  182 
Vægt  Lidt overvægtig 
Hårfarve Mørk, med et par grå striber 
Race  Hvid. 

 
Du elsker dit arbejde, hvem ville ikke det hvis de var dig? At arbejde med det 
som altid har intresseret dig er bare lykken. At lave lige netop de film du 
syntes fortjener at blive lavet. Du har lavet HIT film som "Dødens motorvej", 
"Dræber, Dræber ikke", "Blodbånd" samt mange flere mega hits i samme 
genre. (Næsten Splatter film). Dit største problem er dog de pokkers 
skuespillere som ikke gør hvad der bliver sagt, kameramanden som hele tiden 
overser den rigtige vinkel, Lydmanden som lader mikrofonen droppe ned i 
kamerafeltet og andre idiotisk fejl som de andre laver, heldigvis for dem har 
de dig til at rette deres fejl, styre det hele og tage alle de vigtige beslutninger. 
Desværre blev det hele for meget for dig for ca. 7 måneder siden hvor du 
kollapsede under indspilningen af din næste film ("De døde sladre ikke"), efter 
14 dage på hospitalet lod du dig frivilligt indlægge på Blue Horizon, et 
rekonvalcens center for kendte personer. Selv om du egentligt har det meget 
godt og har haft det sådan længe kan du ikke helt blive enig med dig selv om 
du er rask eller ikke er det, det er jo et svært spøgsmål ikk? Er vi ikke 
allesammen syge på en eller anden måde? Og har vi ikke alle behov for at 
blive passet? 
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Kimberly Kaufmann  
Alder  21 År. 
Højde  172 
Vægt  Meget Slank 
Hårfarve Blond, rimeligt kort 
Race  Hvid. 

 
Du er egentligt ret køn, syntes alle andre. Du forstår det ikke helt selv, du 
syntes ikke du er noget specielt, egentlig ret kedelig. Derfor kom det også 
som den store overraskelse da du blev en af verdens mest brugte 
fotomodeller. Dine lidt barnlige krop var en del af dit varemærke, og det var 
derfor et problem da “den almindelige udvikling” satte igang og dine bryster og 
hofter begyndte at ligne “normale” kvinders. Måden du valgte at takle 
problemet på var ved at holde op med at spise, Og hvis du var tvunget til at 
spise, sørgede du for at det ikke fik mulighed for at sætte sig (Botulisme). Din 
verden styrtede sammen da din tidligere fotograf og kæreste James forlod dig 
og du fik et nervesammenbrud. Det er nu 9 måneder siden at du lod dig 
indlægge på Blue Horizon og siden har du erkendt dit mad problem, faktisk er 
det sådan at du måske spiser lidt for meget for tiden. Dine nerver er ikke helt 
på plads, og slet ikke dit forhold til dig selv. Du mener stadig ikke at du er 
specielt køn, men hvis de andre syntes det så..... 
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Iris Nelson              
Alder   54 År. 
Højde  168 
Vægt  Normal 
Hårfarve Kommune, halv langt. 
Race  Hvid. 

 
 
Dit liv var som taget ud af en Barbara Cartland roman, du leved lykkeligt med 
din mand, Den verdenskendte religiøse guru Willie Nelson, indtil han 
forsvandt sporløst for 6 måneder siden på en pilgrimsrejse til Asien. Den 
første månede klarede du fint, så vidt du husker, derefter er der ihvertfald en 
periode på 1 månede som du ikke helt kan huske undtagen i glimt, og det du 
husker i de glimt er ikke ligefrem noget du sætter pris på at kunne huske om 
dig selv. Det hele begyndte at lysne lidt da du blev indlagt på Blue Horizon. 
For tiden syntes du selv det går meget godt engang imellem, andre gange er 
livet en jammerdal, ikke andet end problemer, og hvorfor skal man i det hele 
taget leve! Men det er da et lyspunkt at der i det mindste er Glamour I 
fjernsynet. Du ved stadig ikke hvad der er sket med din mand, men det er 
egentligt knap så vigtigt for dig lige nu, som at læse den nyeste lægeroman. 
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Donald DeLafleur 
Alder  24 år 
Højde  182 cm 
Vægt  Slank 
Hårfarve Sort 
Race  Neger 

 
Du har igennem mange år være helt sikker på at du var 100% homo-sexuel, 
og det var derfor med stor glæde at du i fem år deltog i de homo-sexuelles 
kamp for anerkendelse for bedre livsforhold. Da du samtidig tilhører en anden 
minoritets gruppe, nemlig en afro-amerikaner, har dit liv været præget at 
kamp for overlevelse og forbedring af dine lidelses-fællers livsforhold. For to 
år siden stillede du op som gurvenør kandidat for en maerikansk syd-stat. 
Midt under valgkampen, opdagede du at du faktisk ikke var helt homo-sexuel, 
men nærmere var bi-sexuel, og dette slog dig så kraftigt ud af kurs rent 
følelses-mæssigt at du ikke kunne opretholde dit kandidatur til gurvenør 
posten. Du levede stille i ca. 1½ år, hvor du prøvede at finde ro inde i dig selv, 
men dog uden held, og det endte på the Golden gate hvor du var ved at tage 
springet. Du blev istedet indlagt her på The Blue Horizon. Et rekreations hjem 
for kendte personer, som trænger til fred, og trænger til at finde ro, og balance 
i deres liv, et god sted for dig. Du har været her i snart 6 måneder og har 
efterhånden vænnet dig til freden, og den organiserede måde hvorpå alting 
sker, lækkert at der ikke er overraskelser i hverdagen. Altid ved man 
vad man skal og hvornår. Dejligt. 
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Harrison Hayes 
Alder  32 år 
Højde  172 cm 
Vægt  Godt istand 
Hårfarve Mørkeblondt 
Race  Hvid 

 
Du er den verdensberømte forfatter at romaner som, "Lidenskab ved daggry", 
"Kjolen der rødmede", "Den forførende duft", "Elsker, elsker ikke.", samt 34 
andre. Din skrive stil er absolut god og sober,  du skriver om lidenskab, 
krælighed og romance. Og intet inspirerede dig mere end Jonna, men ak, 
Jonna er død, hun kørte galt med en TAXA, og med sig i døden tog hun jeres 
ufødte barn. En datter. Nå, det er nu 453 dage siden, og du tænker ikke 
særlig meget på det mere. Lige nu er du friviligt indlagt her på The Blue 
Horizon for at få fred til at skrive den næste roman med arbejdstitlen "Troen 
flytter følelser". Du har ikke rigtigt være istand til at give dig selv fuldt ud til 
nogen kvinde, siden Jonna's død, måske med undtagelse af Janis 
Sommerfield, hovedpersonen i alle dine romaner. En sød ung pige, som 
dufter at uskyldighed, men som er alt andet, og som forfører mænd på stribe. 
Du venter i øjeblikket på et opkald fra din advokat, da du er igang med at føre 
en sag imod Barbara Cartland, da du er overbevist om at hun har brugt nogle 
ideer fra dine romaner til nogle af sine bøger. Du har en tendens til at svælge i 
det romantiske, og kvalmende søde. 
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Martin Rayton 
Alder  29 år 
Højde  184 cm 
Vægt  Slank, muskuløs 
Hårfarce Lyseblondt 
Race  Hvid 

 
Du havde en lovende karriere, som pilot for civile luftfartsselskaber. Du var 
hurtig til at tilpasse dig en situation, og forstod at styre selv de største og mest 
tekniske fly. Men sådan er det ikke længere... 
For to år siden var du den lykkelige pilot på en boing 747, alt forløb som 
planlagt indtil i nåede ud over atlanterhavet, pludselig ville mortorene ikke 
mere, alle lamper blinkede, og da var klar over at dette var et haveri. Din 
andenpilot huskede dig på at du skulle "dumpe" brændstoffet, men du mente, 
og mener stadig at du kunne have reddet situationen. Desværre insisterede 
andenpiloten på at smide brændstoffet, og det udviklede sig til håndgemæng I 
cockpittet. Idiot, han fik flyet til at dykke, og da vi opdagede det var det for 
sent. 276 personer omkom, deriblandt personalet, og 56 skolebørn, som var 
på vej tilbage til deres forældre i London. Du var den eneste der overlevede, 
og i dit forsøg på at retfærdiggøre dine handlinger gik du til pressen, men de 
idioter fatter lige så lidt om flyvere som ørkenrotter ved om at svømme. De 
misforstod alt, de hængte dig ud i aviserne som "Døds-piloten", og du valgte 
at lade dig indlægge her på The Blue Horizon, for at slippe for hetzen. De 
skulle have nogle tæsk, de svin...  
Du har en tendens til ikke at ville tage for meget ansvar, en ting du er klar 
over er en konsekvens af fly-ulykken. Du kan ikke fordrage børn, men det er 
mere fordi du ikke kan undgå at se de forskræmte børn, og høre deres skrig 
da flyet dykkede mod havet. 


