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Det sidste job er et scenarie skrevet inspireret af morgenmadssnak til 

Knudpunkt, med mine to, canadiske venner James Knowlden og Bob 

Wilsen, og vores svenske blad i firkløveret, Pi Fröjd, og er et forsøg på at 

forene en Noir stil som er meget moderne på den anden side af Atlan-

ten, med Nordic Larp temaer, som semi-live elementer og en mere ka-

rakter-båret rollespils stil. Scenariet er inspireret, som er klassisk Noir 

stil, af at fortælle om de der er desperate og de der forsøger at overleve 

udenom eller på kanten af loven. Scenariet vil derfor handle om denne 

slags mennesker og de liv de fører. 

 

Kort fortalt er scenariet en fortælling om et bankrøveri, men det handler 

ikke særligt meget om selve røveriet, men mere om planlægningen før 

røveriet, og derefter afhøringen af politiet. Scenariet er for fem spillere, 

plus dig, som Spilleder, og er inspireret af især Quentin Tarantino film, 

og klassiske gangsterfilm som ”The Untoucheables” og ”The Goodfel-

las”, men også film som Bandits, Natural Born Killers, Point break, og 

mange andre i samme genre. Jeg vil foreslå at du sætter dig ned og ser 

nogle af disse, fantastiske film, selvom det overhovedet ikke er et be-

hov, i forhold til at spille scenariet, det er bare virkeligt fede film.  

 

Info:  

Scenariet er skrevet og tilrettelagt ud fra en fælles ramme som var:  

Forræderi, fem spillere, bankrøveri der gik galt.  

Scenariet er skrevet og illustreret af Cecilie Nemeth. 



Synopsis 

Scenariet er et klassisk forræder scenarie, hvor noget gik galt under et 
bankrøveri, men det er på forhånd ikke skrevet ind, hvilken karakter 
der er den der forråder de andre, men til gengæld lagt op til spillerne, 
at de fortæller historien igennem flashbacks, og har mulighed for at 
tage kontrol over scenerne på godt og ondt, hvorved de kan hænge 
hinanden ud, og måske komme tættere på, hvem der i virkeligheden 
er problemet.  

Scenariet er opbygget over tre akter med flere scener omkring 
disse, der vil i disse scener være forskellige teknikker der holder 
spillet flydende, og spillerne spiller dels deres roller, dels biroller 
i flashbacks og andet.  
Akterne er:  
 

Planlægningen af bankrøveriet 
Her vil scenariets hovedkarakterer i fællesskab, ud fra planteg-
ninger af banken (Se bilag) planlægge bankrøveriet, introducere 
hinanden in game, og give hinanden kodenavne.  
 

I spjældet 
Denne akt består af tre typer scener: 
 
Celle-scenerne, hvor spillerne sidder som deres karakterer, ved 
siden af hinanden, med afstand, og kan ”aftale” hvad de skal si-
ge til afhøringen.  
 
Afhørings-scenerne, hvor to af spillerne spiller betjente, og en af 
spillerne spiller karakteren der afhøres. Her er spillederens op-
gave at cutte ind i fortællingen, så den kan spilles i flashbacks.  
 
Flashback scenerne, som tager udgangspunkt i hvad der blev 
sagt i afhøringsrummet.  

Afslutningen 

Afslutningen, er her vi får en meta-debat om, hvem der ”går mest fri” og hvem 

der får den hårdeste straf, og der spilles den sidste scene i banken, det som 

spillerne i fællesskab bliver enige om nok var virkeligheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariet vil gøre brug af Semi-live og flashbacks, hvor flashbacks er det pri-

mære fortællerredskab. Spillederen cutter disse scener. Flashbacks er med til 

at skabe fortællingen. 

 

Der er indlagt en pause imellem planlægningen og afhøringerne. 

 

Scenariet indeholder biroller og hovedroller, og spillerne vil spille begge på 

forskellige tidspunkter. 

Som hovedregel er det op til spilleren som er den Primære Fortæller, at be-

stemme hvem der er med i scenerne, og hvem der spiller biroller. Spillederen 

har dog som opgave at smide ekstra ting ind i nogle scener, og kan gøre 

dette ved enten at fortælle en spiller der ikke er med at denne skal spille en 

birolle (Fx problematisk bank-ansat) eller ved selv at hoppe ind og tage en 

rolle.  



Temaet og fortællestilen 

 

Scenariet er tænkt som værende en mulighed for at stifte bekendtskab 
med Noir genren til et mere nordisk publikum, og henvender sig derud-
over til den spiller og spilleder, der godt kan lide i fællesskab at fortælle 
historien. Spillederens primære rolle er at sætte scenerne, briefe og 
workshoppe med spillerne, og cutte når der er brug for det samt at spille 
biroller hvis det er skabende for fortællingen. Spillerne er skiftevis hoved 
og biroller. Som spilleder er din fineste opgave, at skabe en fed fortæl-
ling, og lave masser af cliffhangers i flashbackscenerne.  
Som spilleder, er den fineste opgave, at skabe flow og cutte før spil-
lerne når at tale færdig, i afhøringssituationen. Spillederen kan også 
bede spillere der ikke er med i en scene, om at skabe postyr eller 
ballade, og har med-ejerskab over scenerne. Derfor er spil-lederen 
halvt en spiller, da SL også har mulighed for at spille bi-roller og an-
det.  
 

Da temaet er bankrøveri og Noir, er det en god ide, at starte scenari-
et, med at give spillerne en introduktion til rammen. Derudover vil 
jeg også råde til, at man følger workshop introduktionen, så alle er 
klar på at ”lege den samme leg” så at sige.  
 
Noir temaet, er klassisk kendt på, at fortællingen handler om et 
offer, eller en gerningsmand. De fleste af karaktererne præsenteret i 
en klassisk noir fortælling har selvdestruktive kvaliteter, og systemet 
er næsten altid korrupt. Dette fører ofte til fortællinger hvor man 
har tabt lige meget hvad, og fortællingerne belyser tit situationer, 
hvor samfundet og systemet er så korrupt, at man hurtigt kan kom-
me til at holde med det vi ellers klassisk ville se som skurke. Dette er 
også hoved essensen af dette scenarie. Hovedkaraktererne er altså 
både gerningsmænd og ofre, de er bankrøvere af nød, eller formet 
af et system der ikke ville have dem. Derfor har scenariet også en 

prolog, så alle er blevet meta-introduceret til hinandens forhold til 
banken og systemet. Meta-information er vigtigt i dette scenarie, og 
det er en god ide at tage en snak om det. (Det vil også blive forklaret 
senere). 
 
 

Semilive og rundt om bordet 

Scenariet er skrevet til, at nogle af scenerne spilles med kroppen, og 

nogle af dem spilles rundt om bordet. scenerne, hvor karaktererne sid-

der i cellerne, og hvor de afhøres, spilles som semi-live, altså med spiller-

ne fysisk siddende på gulvet, og resten af scenerne spilles som rundt om 

bordet.  

Hvis spillerne ikke er klar på at spille semi-live (Altså, bruge deres krop, 

og udspille scenerne fysisk) så kan det hele gøres rundt om bordet, i 

klassisk stil, men scenariet mister noget af sin fortællestil.  

Alternativt kan alle scenerne spilles som semi-live, det kan dog godt give 

lidt problematik i forhold til antallet af roller og biroller i scenerne, men 

giver et rigtigt godt flow i scenariet. 



Scenariets ramme 

Scenariet er et Noir scenarie, og er tænkt i en fiktiv udgave af Chicago, 

USA, i 1980’erne, men hvor scenariet er, og i hvilken bank, er ikke så vig-

tigt. Chicago er klassisk Noir location, og 80’erne er for at undgå at kom-

me i situationer hvor teknologi måske kunne have klaret problemet. Det 

betyder at spillet er sat i din, som spilleder, ide om 80’erne og Chicago, 

og jeg har fuld tiltro til, at spiloplevelsen bliver fed, lige meget om vi si-

ger 60’erne eller 2000, ligesom det ikke er så vigtigt hvor spilpersonerne 

bor. (Der er ikke i karaktererne nævnt deciderede bynavne)  

Hoved-karaktererne kender hinanden lidt eller slet ikke (Der er et link 

imellem dem alle, i og med at de er sat sammen til dette job) og første 

akt er et hemmeligt møde, hvor de etablere planen, giver hinanden op-

gaver ud fra speciale, og laver hemmelige kalde-navne. Det er også her 

spillerne har plads til at diskutere masker, get-away-car osv, alt hvad en 

almindelig bankrøver skal bruge.  

Spillets gang faciliteters af spillederens forskellige bi-roller. Lad dig ikke 

skræmme af, at styre spillet, og holde et godt flow. Tidsrammerne er 

vejledende. Skal du køre scenariet til Vikingcon, skal du dog være obs. på 

at holde tiden, og der vil jeg råde til mine minimums tider. 

 

 

 

 

 

Banken, ligesom byen, er også fiktivt sat op, med et klassisk banknavn 

(Northern Trust) og tegningerne der er som bilag, er med til at skabe 

rammen om planerne og fortællingen, men er altså selvfølgelig ikke de 

rigtige tegninger over en bank (Nej, i kan ikke bruge scenariet som en 

brainstorm til at røve en rent faktisk bank.) 

 

Workshop – (15 – 20 min)  

Prolog – Bank-scener (ca 30 min) 

Akt 1 – Planen (ca 45 min – 60 min) 

Pause ca. 10 – 15 min 

Akt 2 – I Arresten ( ca. 100 – 160 min) 

Akt 3 – Det sidste Job (ca 30 min) 

Debrief (10 – 15 min) 



Spilpersonerne 

Gruppen af bankrøvere, er sammensat af Spil-lederrollen ”René 

Thomson”. Det er den kontakt de alle sammen har til hinanden. Når du 

udleverer karaktererne som spil-leder, må du meget gerne udleverer 

dem ud fra deres roller i gruppen, og ikke navn, da ikke alle spillerne har 

navnene på de andre.  

 

Matt Lawson – Ledertypen 

Matt er bankrøvernes intelligente og kyniske leder, der er drevet af ud-

sigten til et liv i rigdom og frihed. Han lever ikke efter andre love end si-

ne egne, og er loyal overfor sine kollegaer, til et vist punkt. Matt er den 

mest erfarne bankrøver blandt dem. Matt har arbejdet med René en del 

gange før, og kender ham rimeligt godt. 

 

Jannie Brier – Lås-ekspert 

Jannie har faktisk aldrig røvet en bank før, men desperation har gjort at 

hun har sagt ja til jobbet. Jannie er uddannet lånesmed, og virkeligt dyg-

tig til sit arbejde, men de sidste to år har været hårde, og med to børn 

som skal i skole, og en mand i fængsel, så er der er ikke mange valg  

tilbage. 

 

 

 

 

Thomas Brier – Gunman 1 

Thomas er bror til Jannie, og det var ham der foreslog hende til René. 

Thomas har før lavet små-røverier, men intet så stort her. Han er her af 

to grunde, den ene er for at hjælpe hans søster, den anden er for at få 

hævn over bankdirektøren, som ikke ville lade ham tage et lån i huset, 

og nu står han desuden uden job. Han er jo faktisk blevet presset herud, 

det er ikke rigtigt hans skyld, vel? 

 

Lincoln Smith – Gunman 2 

Loyal del af Renés forretninger udenbys. Lincoln har håndteret situatio-

ner som var svære før. Lincoln er faktisk betjent fra New York, han har 

infiltreret Renés forretninger i flere år, men er i tvivl om han stadig er en 

del af systemet. Han undskylder det med, at han rækker imod mørket 

for retfærdighedens skyld, men i virkeligheden, så er Lincoln ikke helt 

sikker på om han vil tilbage til at være betjent igen. 

 

Maria Alexandra – Inside woman 

Maria arbejder til hverdag i banken, og er deres Inside informant. Hun 

har fået konstateret kræft i hjernen, og det her er hendes måde at beta-

le tilbage på, fuck systemet, right? Hun kender ikke rigtigt nogen af de 

andre, slet ikke René, og det er først da hun træder ind til mødet, at hun 

overhovedet er sikker på, at hun vil røve sine kollegaer. På den anden 

side, hvad har banken nogensinde gjort for hende? 



Bipersonerne 

 

De eneste bipersoner der er vigtige at nævne, er de som er forudbe-

stemte. Resten af bipersonerne er opdigtet og formet i løbet af spillet, i 

scenerne.  

De faste bipersoner er: 

 

René Thomson – Den kriminelle chef, som har sat bankrøverne sammen, 

han skal have 15% af udbyttet, og er til stede ved planlægningen, men 

ikke særligt meget. Meningen med denne rolle er, at det er katalysato-

ren for selve røveriet. 

Bankdirektøren – Denne rolle spilles som udgangspunkt af flere spillere, 

og optræder i flere af karakterernes prologhistorier, rollen vil også være 

en af de der er blevet skudt, som betjentene spørger om. 

Politibetjent Jackson – Spilles af spillerne på skift, politibetjent Jackson 

er beskrevet kort, og en af de to betjente som afhører bankrøverne. 

Politibetjent Smith – partner til betjent Jackson, og også til stede ved 

afhøringerne.  

 

Meta-teknikkerne 

En del af spillets fortælling er bygget op omkring flashbacks. I disse flash-

backs, fortæller en spiller en historie, eller får en opsat fortælling som 

han bygger videre på. Meta-teknikkerne er tænkt som information man  

 

får som spiller, og kan bygge videre på, på godt og ondt i forhold til de 

andre.  

 

Eksempelvis:  

Lincolns prologscene, er et møde imellem han selv og René, hvor han bli-

ver sat på til det her job. Efterfølgende bliver han ringet op af hans kon-

takt fra politiet, som vil høre hvordan det ser ud. Her kan Lincoln vælge 

om han vil sige noget eller ej omkring bankrøveriet.  

 

Spillerne er nu alle klar over at Lincoln er undercover politi, men deres 

karakterer er ikke klar over det Man kan fx bruge den her information til, 

senere, at debattere hvorfor politiet kom så hurtigt eller andet, og der-

med være spilskabende. 

Det er en rigtigt god ide at snakke om meta-teknikker og hvordan i gerne 

vil spille på det, en stor del af dette her spil, er at folk bruger den infor-

mation de får igennem flashbacks eller andet. 

 

Et andet eksempel: 

Under afhøringen fortæller Maria at hun ikke ved noget, og at hun ikke 

havde et våben med, så det var i hvertfald ikke hende der skød.  

Efterfølgende kan Matt fx fortælle under hans afhøring, at Maria samle-

de en af pistolerne op, som der blev tabt under al postyret. Selvom at 

karakteren Matt ikke ved hvad Maria har sagt under hendes afhøring, så 

kan spilleren skabe spil ved, at spille videre på det der blev fortalt.  



Kamp 

Scenariet ligger ikke op til kamp, men op til en fortælling. Hvis spillerne vil 

kæmpe, er tanken at det løses ved fortælling og fællesskab, men en god ide, 

er at tale med spillerne om hvordan man løser det, inden der bliver sat op til 

kamp. Da jeg testspillede scenariet, virkede det også fantastisk at cutte sce-

nerne ved optrapning til kamp, og lade en anden spiller fortælle videre.  

Eksempelvis havde vi en scene, hvor Maria havde fortalt om hvad der skete i 

bankboksen, og spillerne udspiller en flashback scene, hvor Matt har en pistol 

imod bankdirektøren, og scenen eskalerer indtil jeg som spilleder cutter 

(inden nogen bliver skudt) og vi går tilbage til afhøringen, men skifter nu be-

tjente og bankrøver, hvor der bliver spurgt ”Men hvem skød egentligt?” og 

karakteren, Matt, som nu afhøres, fortæller hvordan Lincoln havde taget en 

pistol og skød efter bankdirektøren. Det skaber et godt flow, og der skal ikke 

spilles rent faktiske kampscener i semi-live delen.  

Der kan blive situationer, hvor bankrøverne tilbageholder civile, og derfor er 

det en god ide at øve hvordan vi holder andre, allerede i workshoppen. Lad 

spillerne illustrere deres egne grænser (Se workshop) og tal om dette inden.  

I den ene spiltest vi havde, var spillerne rimeligt fysiske, der var scener hvor 

Lincoln holder en besøgende i banken i gulvet, mens Jannie lettere panisk 

snakker om, at de ikke skal skyde nogen. Der blev den spiller der spillede bi-

personen, holdt i gulvet, imens de talte.  

I anden spiltest, var der ikke meget semi-live, og der blev de fleste af biroller-

ne spillet af spilleder. Derfor var der ikke brug for at workshoppe kamp (Jeg 

vil kun anbefale at skære semi-live delen fra, hvis spillerne udtrykker utilpas-

hed med det, da meget af spillet er bygget omkring at vi skal spille med hele 

kroppen.) 



Intro – Forslag til workshop 

Først og fremmest, vil jeg foreslå at i lærer hinanden at kende, ved lige 

at spille nogle små scener. Det er også en god ide for at gøre fysiske sce-

ner nemmere senere.  

Start med at spille kærlighedsscener, som eskaleres helt ud i det vilde. 

Spil derefter tude scener og vredes scener.  

Sæt to af spillerne sammen på kryds, til at spille disse ting, mens de an-

dre ser på.  

Vælger du som spilleder at alle scenerne, også flashback scenerne, skal 

spilles som live, vil jeg foreslå at i workshopper overgreb og at holde hin-

anden. Dette gøres ved at spillerne på skift skal holde den anden i gul-

vet. Fordi at scenerne er beskrevet som flashbacks vil det altid være ty-

deligt hvem der overfalder hvem, og derfor er en del af workshoppen, at 

øve sig på at ”lade sig overfalde” lige så meget som at være den der skal 

holde den anden. Husk trykpunkter er arm, side, ben, IKKE ryk, nakke 

eller skuldre. Snak sammen om grænser.  

 

Sidst snakker i om Meta-teknikker (Se afsnit om meta-teknikker) og i kan  

 

 

have en kort snak om hvordan i gerne vil fordele biroller. Mit forslag er 

at den spiller (Eller spilleder) som sætter scenerne, inviterer andre med.  

 

 

Prolog – Bank-scener 

Prologen er fem små scener, hvor spillerne får en scene hver, som ind-

sigt i deres karakters forhold til banken (Bortset fra Lincoln, som er hans 

forhold til gruppen). Disse scener er beskrevet på hver karakter, og spil-

lerne vælger selv, hvem der går først osv, og det er dem der sætter sce-

nen. Din opgave her, som SL, er at spille biroller med de andre, og være 

den der sætter scenerne i gang og cutter.  

 

Matt Lawson – scene et er planen med René og scene to er en date med 

Maria.  

Jannie Brier – Forsøget på at tage et lån, afvist af bankdirektøren. 

(Sammen med Thomas) og besøg hos hendes mand i fængsel. 

Thomas Brier – Forsøget på at tage et lån, afvist af bankdirektøren.  Og 

samtale med chefen, hvor chefen fyrer ham 

Lincoln Smith – Opkaldet fra politiet, mødes med René. 

Maria Alexandra – Ansøgning om sygehjælp, afvist, kollegaer der frastø-

der hende. 



 Akt 1 – Planen 

Første akt er meget lige til, det største ansvar du har som spilleder, er at 

holde øje med tiden, spillerne kan hurtigt bruge rigtigt meget tid på det 

her.  

Scenen starter med at René har inviteret til samling hos ham, og her mø-

des spillerne for at ligge planen og hilse på hinanden. René vil starte 

med at præsentere hans regler. 

1. Ingen stikker hinanden. 

2. Alle for den samme mængde penge!  

3. Hvis i bliver taget, er det jeres problem. 

4. Hvis i bliver taget, er det jeres problem! 

Derefter vil han fremvise sine plantegninger af banken, og lade resten af 

ansvaret ligge på Matt. Din opgave som spilleder er at spille René, og 

hjælpe dem i gang med at hilse på hinanden, for derefter at planlægge 

bankrøveriet. Dette er lidt ligesom en karakter-introduktion, bare in-

game.  

Start med en introduktion af dig selv som René Thomson og giv en kort 

velkomst til ”Ze Hideout”. Derefter skal spillerne vælge et ”kaldenavn” 

er det fjollet, så irettesæt dem.  

Sidst skal spillerne ligge en plan. De har tegninger til rådighed, resten må 

de selv finde ud af, bil osv, det er det de bliver betalt for.  

Der er tale om bankboks B (Se tegningerne), hvor der er en stor kasse 

diamanter i den personlige boks 245-2. Karaktererne er lovet 200.000 pr 

mand, for røveriet.  

 

Cut når de er færdige med at planlægge, og du føler det er ved at være 

på plads. Cut også hvis tiden er ved at gå over, det gør ikke så meget, da 

de alligevel skal spille scenerne i banken i flashbacks.  

 

 

Efter denne akt valgte jeg at holde en kort pause, til rygere, tissere og 

kaffe-holikere 



Akt 2 – I Arresten 

 

Næste akt, beder du spillerne sætte sig imod muren, på gulvet, med lidt 

afstand til hinanden. De er nu i hver deres celle. Den første scene udspil-

ler sig her, de har 10 minutter til at planlægge deres historie. Lad dem 

kun snakke i de 10 minutter. 

Afhøringen er den næste scene, du kan som SL følge min rækkefølge, 

eller gøre det mere tilfældigt.  

Min rækkefølge var: 

 

Maria 

Thomas 

Jannie 

Lincoln 

Matt 

 

Afhøringen foregår på den måde, at du vælger en spiller, som sætter på 

den ene side af bordet. På den anden sidder de to betjente. Den spiller 

som der er valgt, vælger hvem der skal spille de to betjente under afhø-

ringen. Betjentene har et handout til hvad de kan spørge om (Se han-

douts) og når den kriminelle begynder at fortælle (Hvis den gør, husk at 

fortælle spillerne at de gerne må være modvillige), vælger du ret hurtigt 

at cutte.  

 

 

 

 

Flashback scenerne 

Spillerne fordeler nu roller og biroller imellem sig, og der bliver spillet en 

scene passende til hvad der blev fortalt i afhøringen, men husk spillerne 

på at alt er til fortolkning, og selvom historien måske startede med ”Vi 

gik ind i banken, men allerede her gik det galt, da Maria virkede nervøs” 

så er resten af scenen op til spillerne.  

Disse flashback er korte (2 – 10 min) og du må meget gerne cutte midt i 

det hele.  

Hver karakter afhøres minimum en gang. Fortællingen flyder ud fra de 

spørgsmål betjentene spørger om (Se handout til betjentene) og efter 

alle spillerne har haft et flashback, beder du betjentene tage stilling til, 

om de vil afhøre flere. Spillerne kan nu debattere om de, som betjente 

vil trække en mistænkt ind igen. Sådan fortsætter i, til betjentene føler 

at de har fået al information de kan bruge.  

Når alle flashbacks er spillet, spilles der en scene hvor spillerne igen sid-

der i deres celler, med ryggen mod muren, og kan tale med hinanden. 

De kan bebrejde hinanden, råbe højt, og generelt lave en plan. 

 

Derefter vil karaktererne igen blive taget ind til en kort afhøring (Men 

her spiller vi ikke flashbacks) hvor de har mulighed for at sælge hinan-

den ud, og få en aftale med politiet. 

 

 



Akt 3 – Det sidste Job 

 

Akt 3 er der i afslutter historien. Spillerne starter med at sidde, som spil-

lere, og tale om hvilke af historierne der virker mest rigtige, og hvem der 

nok får held af sin fortælling (Dette kan godt være to forskellige ting). 

Det er din opgave af vejlede dem igennem det, men det skal være deres 

beslutning. Når spillerne er blevet enige om hvem der nok i virkelighe-

den er mest uskyldig, opsætter i tre scener, som der spilles.  

Scene nr. 1 

Den første scene, er når to af karaktererne først erklærer at det er et 

bankrøveri. Spillerne vælger selv hvem der spiller hovedkarakterer, og 

hvad resten spiller. Cut når scenen har eskaleret.  

 

Scene nr. 2  

Den anden scene, er hvor tre / fire af bankrøverne tvinger bankdirektø-

ren ned imod bankboksen for at låse den op. Endnu en gang, cutter du 

når scenen har eskaleret. Du må gerne smide problematikker ind midt-

vejs i scenen, som en telefon der ringer, eller spille et ekstra personale, 

som gemte sig ved bankboksene. Meningen er at skabe spænding, og 

eskalere dramaet imellem spillerne. Husk at bankdirektøren har et han-

dout, som spillerne gerne skulle have stiftet bekendtskab med, under 

flashback scenerne.  

 

 

 

 

Scene nr. 3 

Den sidste scene, er hvor én (eller flere) bliver skudt. Det sker inde i 

bankboksen, og sker, da det går op for karaktererne at diamanterne 

mangler, og en eller flere af karaktererne har taget sin maske af/ brugt 

navn. Igen, lad scenen eskalerer, spil selv bankdirektøren hvis i spiller 

dette som semi-live, og gør plads til at alle kan spille deres rolle. Cut når 

en af spillerne siger ”BANG” som er signalet til at skyde ham. Du må me-

get gerne fx fortælle at bankalarmen går af, eller at de kan høre sirener 

udenfor, lad spillerne spille på, at der ikke længere er en udvej. 

En ting der er vigtigt at gøre sig klar på, i den sidste akt, er at det er præ-

bestemt hvor mange der blev skudt, ud fra de andre fortællinger i akt 2. 

Om der er flere i boksen, og flere der bliver skudt i bankboks scenen, er 

op til jer og fortællingen, og kan have betydning for om alle karakterer-

ne er lige meget med til at slå ihjel.  



Handouts 

 

 

Karaktererne 

 

Birollerne 

 

Plantegningerne 



Matt Lawson 
Manden med planen, med hjernen, og med det kølige blik.  

 

 

 

Din rolle i fortællingen 

Du skal spille en af bankrøverne som hovedrolle, og derudover biroller 

til at understøtte de andres fortælling. Denne rolle indbefatter at tage 

teten i gruppen, være lederen af bankrøverne, og det er vigtigt at du får 

videreformidlet planer og ideer. Du har en stor frihed til at improvisere 

og lege, fordi denne karakter er tænkt som den der taler først. Da din 

karakter er veltalende og styrende, er det en god idé at du føler dig til-

pas i at være undertryggende og decideret ondskabsfuld. Du er også den 

eneste der har alle navne på de andre. 

Beskrivelserne her er en skabelon for din karakter, du er velkommen til 

at bygge på. Der er information der med vilje ikke er præfabrikeret, hos 

Matt Lawson er det bl.a familierelationer, det er din frihed som spiller at 

beslutte hvordan denne er, og om du vil give det betydning for spillet.  

God læselyst. 

 

 

 

 

Hovedkarakter 

 

 

Det første job 

Du var ung, uerfaren og manglede penge. Det var ikke studiejobbet der 

hang på træerne, og MacD-slave til en ussel løn, det var du bedre end. 

Du hang ud med nogle lømler på skolen, de kendte en fyr, der kendte en 

fyr. Og hurtigt var du inde i varmen. Du startede som bud, arbejdende 

hos en ældre herre fra hvide Rusland som ejede et vaskeri i byen. Din 

primære opgave var at løbe imellem vaskeriet hvor der altid hang folk 

som havde beskeder, og så ud til hvem end der skulle modtage en lille, 

hvid konvolut. For det meste var det bare små sedler, plastiklommer 

med kokain i, eller kort over lagerhuse. Men engang imellem, en gang 

imellem var det store pengesedler. Du har dog aldrig taget fra konvo-

lutterne, det turde du ikke. Og hvorfor ødelægge en god mulighed sene-

re, med fortjeneste nu?  

 

René Thomson 

Du har igennem de sidste par år arbejdet for René Thomson. Du færdig-

gjorde aldrig skolen, men er godt ”skolet” indenfor den kriminelle ver-

den. René har haft godt brug af dig, og du af ham. Han sætter dig tit i 

situationer hvor, du skal vejlede og styre en gruppe, bankrøveriet er ikke 

en undtagelse.  
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Matt Lawson 
Manden med planen, med hjernen, og med det kølige blik.  

 

De andre bankrøvere 

 

 

Jannie Brier – Lås-ekspert 

Jannie Briers mand (De er dog vist ikke gift) Rianjo sidder i fængsel for 

manddrab. Du kender Rianjo, han er en god nok fyr, men bare uheldig. 

Det er hans venskab der har gjort, at du har foreslået Jannie til jobbet. 

Hun er uddannet låsesmed, men har vist aldrig selv lavet kriminalitet før. 

Du har stået for primær kontakt, men kun mødt hende en gang. René 

kender vist hendes bror. 

 

Thomas Brier – Gunman 1 

Han er bror til Jannie men du kender ham ikke. Du har ikke tidligere la-

vet arbejde med ham, men René kender ham vist, fra nogle små-jobs. 

Thomas kan håndtere et våben og har muskler, han stiller ikke spørgs-

mål, det er hvad René har fortalt dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lincoln Smith – Gunman 2 

Loyal del af Renés forretninger udenbys. Lincoln har håndteret situatio-

ner som var svære før. Lincoln er et navn du for nyligt at blevet fortalt, 

for første gang, og du stoler ikke rigtigt på ham. Han ligner for meget en 

junkie. 

 

Maria Alexandra – Inside woman 

Maria arbejder til hverdag i banken, og du har datet hende. Det er på 

den måde at du har fået hende ind i det her. Maria hader sit job, og ban-

ken, du er ikke helt sikker på hvorfor, men det passede fint til formålet. I 

startede med at date, fordi René talte om at røve den her bank. Hun ved 

ikke hvor meget du er inde i den kriminelle verden. 
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Matt Lawson 
Manden med planen, med hjernen, og med det kølige blik.  

 

Din startscene 

 

Alle spillerne får i starten en prologisk scene, som der bliver opsat. Din 

startscene står du selv for at sætte op, du vælger hvilken spiller du vil 

spille scenen med (med mindre der er tale om en hovedkarakter) og 

hvordan du vil sætte scenen. De andre er observatører, og lærer infor-

mation om din karakter som de kan bruge til at skabe drama og spil, i 

løbet af fortællingen. 

 

Din scene er delt i to, den ene er mødet med René, hvor han fortæller 

om planen for bankrøveriet, fordi han er blevet fortalt, at der er midler-

tidig opbevaring af diamanter i bankboksen om 4 måneder. 

 

Den næste scene er en date med Maria, hvor Matt har mødt hende i 

banken, og nu sidder og flirter med hende imens de spiser et meget dyrt 

måltid. Spilleder skal nok cutte dine scener for dig, så du har frihed til 

bare at komme ind i rollen, i forbindelse med denne prolog. 
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Jannie Brier 
Den forurettede, kvinden med benene i næsen og evnen til overleve  

 

Din rolle i fortællingen 

Du skal spille en af bankrøverne som hovedrolle, og derudover biroller 

til at understøtte de andres fortælling. Denne rolle indbefatter at være 

en katalysator for, at ting eskalere, for Jannie er vovehalsen og den de-

sperate i gruppen, det er vigtigt at du får taget nogle overilede beslut-

ninger og er konfliktskabende. Da din karakter ikke altid er den bedste til 

at tage en god beslutning, og kan være opfarende og hidsig, er det vig-

tigt du er komfortabel med at spille den type rolle. Du skal spille et tæt 

spil med den ene Gunman, Thomas Brier, som er Jannies bror. 

Beskrivelserne her er en skabelon for din karakter, du er velkommen til 

at bygge på. Der er information der med vilje ikke er præfabrikeret, hos 

Jannie Brier er det tidligere arbejde og venskaber, det er din frihed som 

spiller at beslutte hvordan denne er, og om du vil give det betydning for 

spillet.  

God læselyst. 

 

 

 

 

Hovedkarakter 

 

 

Den store kærlighed 

Du var lige blevet færdig som uddannet låsesmed, da du mødte Rianjo. 

Han var ansat overfor jeres kontorer, i et bilværksted, og han og du var 

fyr og flamme fra første gang i så hinanden. Rianjo flyttede ind ret hur-

tigt i din allerede pressede lejlighed, og ikke mange år efter, fik i tvillin-

gerne. Du elsker din familie, har altid gjort det. Men for et halvt år siden, 

blev Rianjo arresteret i forbindelse med et indbrud hos den lokale kiosk, 

hvor tre mand blev skudt, og en af dem ikke overlevede. Rianjo sidder 

nu i spjældet, seksten år. Hvem skal betale for jeres udgifter? Jeres mad 

og jeres børn?  

 

Thomas Brier 

Din bror er din væg, din klippe, det faste i dit kaotiske liv. Han har ville 

hjælpe dig i din situation, men banken ville ikke. I er vokset op sammen, 

i har altid villet hinanden det godt, og selv når far drak for meget, og 

mor græd i køkkenet, var i optimistiske, for i havde hinanden.  

Da du var tolv, og din far mente at du var ”kvinde nok” var det også Tho-

mas der gennembankede manden. Thomas er altid solid, han kan altid 

fikse det. 

Men nu er selv Thomas desperat, han kan ikke hjælpe se anden udvej. I 

har taget imod et tilbud fra en mand Thomas kender, René, et tilbud om 

rigtigt mange penge, for et lille beskedent job.  
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Jannie Brier 
Den forurettede, kvinden med benene i næsen og evnen til overleve  

 

De andre bankrøvere 

 

Lederen 

Du kender ham ikke, men han virker ubehagelig. 

 

Thomas Brier – Gunman 1 

Din bror, han er den eneste du stoler på i det her 

 

 Gunman 2 

Endnu en mand du ikke kender, og ikke helt ved hvad du skal synes om.  

 

Inside woman 

Har du ikke set hende i banken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Din startscene 

 

Alle spillerne får i starten en prologisk scene, som der bliver opsat. Din 

startscene står du selv for at sætte op, du vælger hvilken spiller du vil 

spille scenen med (med mindre der er tale om en hovedkarakter) og 

hvordan du vil sætte scenen. De andre er observatører, og lærer infor-

mation om din karakter som de kan bruge til at skabe drama og spil, i 

løbet af fortællingen. 

 

Din startscene er mødet i banken, med bankdirektøren. Til stede er Jan-

nie, hendes bror og bankdirektøren. Thomas får afslag i at tage et lån i 

banken i sit hus, og kan derfor ikke finansielt hjælpe dig.  

 

Den anden scene du spiller her i prologen, er et besøg hos Rianjo i 

fængslet, hvor Jannie fortæller ham om planen og arbejdet med René. 

Du inviterer en anden spiller til at spillee Rianjo, fortæller ham kort 

hvem Rianjo er, og så sætter i scenen i gang. Spilleder skal nok cutte din 

scene for dig. 
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Thomas Brier 
Den fortabte, den desperate mand med en pistol og intet at miste  

Din rolle i fortællingen 

Du skal spille en af bankrøverne som hovedrolle, og derudover biroller 

til at understøtte de andres fortælling. Denne rolle indbefatter at være 

en katalysator for, at ting eskalere, for Thomas er desperat og ikke læn-

gere bekymret om hvad konsekvenserne kan være i fremtiden, det er 

vigtigt at du får taget nogle overilede beslutninger og er konfliktskaben-

de. Din karakter er våbenmand og en med muskler, og din fysiske over-

legenhed kan du bruge til at få din vilje. Det vigtigt du er komfortabel 

med at spille den type rolle. Du skal spille et tæt spil med låsesmeden, 

Jannie Brier som er Thomas’ søster. 

Beskrivelserne her er en skabelon for din karakter, du er velkommen til 

at bygge på. Der er information der med vilje ikke er præfabrikeret, hos 

Thomas Brier er det tidligere familie og kærlighed, det er din frihed som 

spiller at beslutte hvordan denne er, og om du vil give det betydning for 

spillet.  

God læselyst. 

 

 

 

 

 

Hovedkarakter 

 

De Desperate valg 

Du var født desperat, og da du i en alder af femten gennemsmadrede 

din far fordi han i en brandert mente at din søster på tolv nu var 

”gammel nok” og stak af hjemmefra, begyndte det rigtigt at gå nedad 

bakke. Thomas Brier, det hedder du, men de fleste rundt omkring ken-

der dig under dusinvis af andre navne. Du har altid været kriminel, ja 

man skulle tro at du blev født sådan, men det startede nok, da du fandt 

ud af at man kunne oprette banklån i andre navne, og ved at hapse pun-

ge i byen og bruge folks ID, så blev det pludselig en måde at overleve. 

Du gik dog hurtigt fra småkriminalitet til større ting, fik kontakter alle 

mulige steder, og endte ude i et beskidt liv. Dine valg er ikke altid vel-

overvejede, de er lappeløsninger, altid lappeløsninger.  

 

René Thomson 

Du har igennem de sidste par år arbejdet for René Thomson. Han har 

taget dig ind, hjulpet dig af med nogle bander som ellers var lige i hæle-

ne på dig, og fået dig etableret. Du er sku loyal overfor ham, han er som 

den far, din far aldrig formåede at være.  

René har bedt dig hjælpe i det her job. Du er ikke helt sikker på om det 

er for at hjælpe Jannie, eller om det faktisk er for at få hende med ind i 

din stabile familie, det har du ikke sådan reflekteret over, men mulighe-

den var der for at invitere hende med, og du tog den sku. René virker til 

at kunne lide det, godt nok. 
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Thomas Brier 
Den fortabte, den desperate mand med en pistol og intet at miste  

 

De andre bankrøvere 

 

Lederen 

Du kender ham ikke, men han er cool nok. En af Renés folk. Kunne du 

måske charmere dig ind på ham, få ham til at kigge lidt godt til Jannie, så 

er i måske inde i varmen. 

 

Jannie Brier – Låsesmeden 

Jannie har altid været en fast del af dit liv. Hun er din søster, og du har 

altid forsvaret hende. Jannie tror du kan gøre alting rigtigt. Hun har en 

mand, Rianjo, som sidder i spjældet, kæmpe taber.  

 

Gunman 2 

Endnu en mand du ikke kender, og ikke helt ved hvad du skal synes om. 

Han skal i hvertfald ikke tage din plads her. 

   

Inside woman 

Har du ikke set hende i banken?  

 

 

 

 

 

Din startscene 

 

Alle spillerne får i starten en prologisk scene, som der bliver opsat. Din 

startscene står du selv for at sætte op, du vælger hvilken spiller du vil 

spille scenen med (med mindre der er tale om en hovedkarakter) og 

hvordan du vil sætte scenen. De andre er observatører, og lærer infor-

mation om din karakter som de kan bruge til at skabe drama og spil, i 

løbet af fortællingen. 

 

Din startscene er mødet i banken, med bankdirektøren. Til stede er Jan-

nie, Thomas og bankdirektøren. Thomas får afslag i at tage et lån i ban-

ken i sit hus, og kan derfor ikke finansielt hjælpe sin søster eller sig selv.  

 

Den anden scene er i Thomas’ midlertidige job, hvor hans chef fyrer 

ham. Hvorfor Thomas bliver fyret, er op til den anden spiller, og er en 

del af at forme din karakter. 
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Lincoln Smith 
Stikkeren, manden i mørket, den anden pistolmand  

Din rolle i fortællingen 

Du skal spille en af bankrøverne som hovedrolle, og derudover biroller 

til at understøtte de andres fortælling. Denne rolle indbefatter at være 

stikkeren, og han som egentligt har en vej ud, når lokummet brænder. 

Lincoln er undercover betjent, men har glemt hvordan man er politiet. 

Din karakter er våbenmand og en med muskler, og din fysiske overle-

genhed kan du bruge til din fordel. Lincoln kan vælge at afsløre sig selv 

under akt 2, men spørgsmålet er, om det vil give ham konsekvenser i 

forhold til sit arbejde undercover, og en del af karakteren er, at han ikke 

er helt sikker på om han vil ud af det liv han lever.  

 

Beskrivelserne her er en skabelon for din karakter, du er velkommen til 

at bygge på. Der er information der med vilje ikke er præfabrikeret, hos 

Lincoln Smith er det fritid og kærlighed, det er din frihed som spiller at 

beslutte hvordan denne er, og om du vil give det betydning for spillet.  

God læselyst. 

 

 

 

 

Hovedkarakter 

 

Den dårligste i klassen kan også bruges 

Du var aldrig blevet betjent, hvis ikke det var fordi der var brug for folk 

som dig. Du har det egentligt ikke særligt godt med autoriteter, og valg-

te kun akademiet fordi det var det eller militæret, din far havde ikke ac-

cepteret andet.  

På politiskolen var du ikke særligt god, du kunne skyde, ja, og du kunne 

ryge hash hemmeligt, helt sikkert, men betjent blev du nok aldrig. Indtil 

en af instruktørerne fik øje for din lade holdning til livet. Perfekt som 

undercover. Du startede med at fange småkriminelle, men har de sidste 

fire år kun været et sted. René Thomson 

 

Politiet 

Du har en kontakt, Ronald Wilson, hos politiet. Han er din mentor, hol-

der øje med dig, sørger for at du har det godt. Men der er længe imel-

lem at du kontakter ham. Det er kun når der er noget stort, bankrøveri 

stort for eksempel.  

I virkeligheden så er du mere tilpas hos René Thomson og hans crew, 

end du er hos politiet, og linjen imellem undercover og reel kriminel er 

for dig, meget vag.  

Men de har også glemt dig, politiet altså, de har jo efterladt dig til at bli-

ve som de du egentligt infiltrere. Så hvorfor ikke gå hele vejen? Du skal 

bare tage det sidste skridt. 
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Lincoln Smith 
Stikkeren, manden i mørket, den anden pistolmand  

 

De andre bankrøvere 

 

Lederen 

Du kender ham ikke, og han er sku lidt en idiot. En af Renés folk, men 

ikke ligesom de normale. Han kender heller ikke dig, du er ikke sikker på 

at det er godt eller skidt. Måske ved han noget du ikke ved, måske har 

de lugtet lunten?  

 

Låsesmeden 

Et eller andet pigebarn, who knows.  

 

Gunman 1 

Endnu en mand du ikke kender, og ikke helt ved hvad du skal synes om. 

Han skal i hvertfald ikke tage din plads. 

   

Inside woman 

Ingen ide.  

 

 

 

 

 

Din startscene 

 

Alle spillerne får i starten en prologisk scene, som der bliver opsat. Din 

startscene står du selv for at sætte op, du vælger hvilken spiller du vil 

spille scenen med (med mindre der er tale om en hovedkarakter) og 

hvordan du vil sætte scenen. De andre er observatører, og lærer infor-

mation om din karakter som de kan bruge til at skabe drama og spil, i 

løbet af fortællingen. 

 

Din startescene er delt i to. 

Første del, er et møde med René hvor han instruere Lincoln for planen. 

Det er her at Lincoln får at vide at det handler om et bankjob, og det er 

her han accepterer jobbet. 

 

Anden del, Lincoln ringer til sin kontakt hos politiet, Wilson, for at give 

en update. Hvis han fortæller politiet om bankjobbet, er det her det bli-

ver gjort.  
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Maria Alexandra 
Kvinden indenfor, en fortabt sjæl med intet tilbage at miste  

 

Din rolle i fortællingen 

Du skal spille en af bankrøverne som hovedrolle, og derudover biroller til 

at understøtte de andres fortælling. Denne rolle indbefatter at være den 

mest uskyldige, i starten i hvertfald, og hende som er kommet alt for langt 

ud at svømme, hvor hun ikke rigtigt kan bunde. Maria er den ansatte i 

banken, som med sin insider information kan bidrage med en del infor-

mation til planlægningen. Du har frihed til selv at finde på meget af denne 

information, ud fra plantegningerne, fx hvor bankdirektøren vil være. En 

stor del af denne karakter, er behovet for hævn  

 

Beskrivelserne her er en skabelon for din karakter, du er velkommen til at 

bygge på. Der er information der med vilje ikke er præfabrikeret, hos Ma-

ria Alexandra er det baggrund og familie, det er din frihed som spiller at 

beslutte dig hvordan denne er, og om du vil give det betydning for spillet.  

God læselyst. 

 

 

 

 

Hovedkarakter 

 

 

Veninde, aldrig kæreste 

Maria, den forsigtige mus, den fortabte pige. Hende uden nogen til skole-

ballet. Du har altid været alene. Ene barn, til et travlt sæt forældre, med 

privatundervisning som barn og altid med voksne omkring sig. Maria har 

altid været en smule akavet, og aldrig rigtigt haft venner, i hvertfald ikke 

rigtige venner. Der var nok af folk der ville hende, men kun for pengenes 

skyld. Så hun droppede ud af skolen, stak af hjemmefra, og startede et liv 

i storbyen. Det kan godt være hun arbejder i en bank, men helt ærligt, det 

er bedre end de idioter hun gik på Highschool med. 

 

Hjernesvulsten 

Da du for et halvt år siden fik konstateret en hjernesvulst, regnede du 

først med, at det kunne kureres. Penge kan da klare alt, ikke? Efter to må-

neders behandling konstaterede flere læger, at du havde et år tilbage. Et 

år!? Du kontaktede din chef i banken, bad om ekstra goder på grund af 

din sygdom, ferie med løn, bare en måned.  

Da han afslog, var du lige ved at give op, ringe til din far og sige ja tak til 

pengene og afhængigheden. Men så mødte du Matt. Han kom som sendt 

fra himlen, og han elsker dig, som ingen anden nogensinde har gjort før. 

Han har nu givet dig muligheden for at få hævn på banken, for at give 

dem hvad de har fortjent, og du kan jo ikke afvise ham, vel? Han elsker 

dig jo! 
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Maria Alexandra 
Stikkeren, manden i mørket, den anden pistolmand  

De andre bankrøvere 

 

Matt Lawson — Lederen 

Han fandt dig, da du var allermest tabt, og nu har han brug for din hjælp. 

Matt er den mest romantiske, fantastiske mand du nogensinde har 

mødt, og så elsker han dig, ubetinget. Du har ikke fortalt ham om din 

hjerne, det kan du ikke. Men hvad hvis han vil giftes? Hvad så? Bare tan-

ken for dig til at græde.  

 

Du har ikke, før mødet, mødt nogen af de andre, ikke hvad du kan huske 

i hvert fald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din startscene 

 

Alle spillerne får i starten en prologisk scene, som der bliver opsat. Din 

startscene står du selv for at sætte op, du vælger hvilken spiller du vil 

spille scenen med (med mindre der er tale om en hovedkarakter) og 

hvordan du vil sætte scenen. De andre er observatører, og lærer infor-

mation om din karakter som de kan bruge til at skabe drama og spil, i 

løbet af fortællingen. 

 

Din startescene er delt i to. 

Første del, er et møde med bankdirektøren, hvor han meget nedladende 

fortæller Maria at hun ikke kan få en krone af banken, bare fordi hun har 

fået kræft, hvad regnede hun også selv med. 

 

Anden del, er Maria der sidder og venter på en ny kunde, men hvor 

bankdirektøren stopper kunden i døren, og beder ham komme med 

over til en anden kollega i stedet, med forklaring om at hun har hjerne-

kræft det smitter nok.  
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Bankdirektør — Bi rolle 

 

Bankdirektøren er en rolle der er bærende på mange måder for histori-

en. Bankdirektøren er kun interesseret i at lave penge, og er ikke særligt 

pædagogisk i sin afvisning af kunder. Han er faktisk lidt en idiot.  

 

Når du spiller bankdirektøren: 

Hver en idiot, snak kun om penge, ignorer folk åbenlyst osv.  

 

 

Bank ansatte — Bi rolle 

De ansatte i banken er almindelige mennesker, og her kommer din fan-

tasi i brug. Du bestemmer selv hvilken type personel du er, der er alt fra 

bankrådgivere til assistenter, til et par sikkerhedsfolk.  

 

Når du spiller bankansat: 

Hver spilskabende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjent 1 — Bi rolle 

Betjentene afhører de fangede bankrøvere, og du må gerne spille lettere 

filmisk politirolle. Politibetjent Jackson som er betjent 1, er den karikere-

de bad cop, og skulle have været på ferie i dag, hvis ikke det var fordi 

der var et bankrøveri at håndtere.  

 

 

 

Betjent 2 — Bi rolle 

Betjentene afhører de fangede bankrøvere, og du må gerne spille lettere 

filmisk politirolle. Politibetjent Smith som er betjent 2, er den karikerede 

good cop, og forsøger at få en historie som kan bruges. Smith ser dette 

bankrøveri som en karriere vej. 

 

Se næste side, for handout til betjentene under akt 2 



Spørgsmål til afhøringen 

 

Første afhøring:  

Den første afhøring, har betjentene to emner de ønsker afklaret, og i vælger nu at spørge om en ting.  

Hvordan lukkede i banken ned? // Hvem trak først våben, og hvorfor?  

 

Anden afhøring: 

Den anden afhøring har betjentene mulighed for at spørge om 

hvad skete der indenfor i banken da alarmen gik? 

 

 

Tredje afhøring: 

Den tredje afhøring har betjentene mulighed for at spørge, spørgsmål kan og må gerne gå igen. 

Hvem trak våben først, hvorfor? // Vi fandt jer i bankboksen, over liget, hvem skød bankdirektøren? 

 

 

Fjerde afhøring: 

Den fjerde afhøring har betjentene mulighed for at spørge, spørgsmål kan og må gerne gå igen.  

Hvordan lukkede i banken ned? // Bankalarmen gik, hvordan skete det?  

 

 

Femte afhøring:  

Ved den femte afhøring har betjentene mulighed for at spørge, spørgsmål kan og må gerne gå igen:  

Hvem er lederen af jer ? // Hvad skete der inde i banken?   

Fold her 

Fold her 

Fold her 

Fold her 







 

 

Kontakt 

 

I tilfælde af spørgsmål kan jeg kontaktes på  

Cilleth@live.dk 

Du kan også finde mig på Facebook under— Cecilie Nemeth 


