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Forord 

En sommervarm maj-aften 1995 genså jeg den gamle Norman Jewison film - ”In the Heat of the 

Night”. Den enkle setting, det hårde tema og de fint tegne personer fløj som en muse gennem 

stuen, og samme nat skrev jeg de første sider til ”Lige børn leger bedst”. 

Historien spindes omkring opklaringen af to mord i en lille dansk provinsby i på den mør- 

ke vestkyst. De fire spilpersoner er politifolk, der på tværs af kulturelle-kløfter skal løse mordgå- 

derne. Scenariet er uden fast struktur og forløbet er stort set op til spillere og spilleder. Der er hel- 

ler intet obligatorisk klimaks. 

Dette er kun en skitse, skrevet til UnConventional 96. Jeg håber senere at få tid til at lave 

en mere gennemarbejdet version. 

Indledning 
Grundet den løse struktur er der lagt mere vægt på baggrundsoplysninger end på retningslinier til 

spillederen. Det ingen nem sag at holde rede på alle personer og intriger i byen, så ta' hele tiden 

noter om situationen og udviklingen. Scenariet er skrevet til fire spillere og en spilleder, og det 

kan overstås på 5-8 timer. Systemet er VP (Via Prudensiae), men regelkundskab er bestemt ingen 

forudsætning. 

Setting 

Velkommen til Jantrup. En dansk provinsby, der lever på sin egen stille og forsovede måde et sted 

på den jyske vestkyst. Der er fire hjørnestene i det lille samfund - Indre mission, landboforenin- 

gen, hjemmeværnet og fagforeningen. På sin egen småborgerlige måde har Jantrup slumret sig 

ind i det tyvende århundrede, og det på en måde, der er gået forholdsvist ubemærket hen over de 

lidt over fire tusinde indbyggere. På det sidste er idyllen dog blevet rystet af to store begivenhe- 

der: Staten har opført en barakby for flygtninge på en mark udenfor byen, og den københavnske 

forretningsmand Philip Vest planlægger at skabe ”Wasserfroh ferie- og vandland” - Danmarks hid- 

til mest ambitiøse time-share-projekt. Nye konflikter florerer og truer harmonien. 

Stilen 

Scenariet er et afdæmpet socialrealistisk detektiv-drama. Det er som sådan underordnet hvordan 

historien ender og om der bliver fundet en eller flere mordere, det væsentlige er de fordomsbeto- 

nende konflikter og så selvfølgelig at ha” det sjovt. Scenariets tempo skal være dvælende og 

afdæmpet så det passer til provinslivet og arbejdsrytmen i den offentlige sektor - snak langsomt, 

hold lange kunstpauser og hold igen med tillægsordene. Tænk på stemningen i en god Sergio 

Leone western, for eksempel ”Once upon a time in the west”. Inspiration kan findes i de britiske 

kriminalserier på TV, DR's ”Landsbyen”, Sjowald & Wal&'s krimier og selvfølgelig Norman 

Jewison's film ”In the Heat of the Night”. 
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Synopsis - et overblik 

Varmere en juli husker ingen i mands minde, og Jantrup ligger svedende på grænsen til koma. 

Det er torsdag nat, da politibetjent Knudsen omkring klokken halv to finder en lig på gaden i 

byens centrum. Offeret er forretningsmanden Philip Vest, der stukket gentagende gange og fra- 

røvet sin tegnebog. Politimester Knastbæk kontaktes og snart er en eftersøgning i gang. Hurtigt 

anholdtes en række mistænkelige typer bl.a. andet byens tre narkomaner og to tyrkere, der 

opholdte sig på stationen. Senere viser det sig på stationen, at de to tyrkere (Muhammed & Ali) er 

kriminalassistenter fra København. 

Næste morgen bliver det lemlæstede lig af luderen Sonja fundet i en hendes egen lejlighed 

over byens eneste bodega - Landbo kroen. Umiddelbart er der ingen forbindelse mellem to mord, 

men hurtigt blotlægges et net af intriger blandt byens bedsteborgere. Trods megen misstemning 

bliver de to betjente fra hovedstaden sat på sagen i samarbejde med det lokale politi. Situationen 

tilspidses, da enkefrue Anette Vest giver politiet en frist til mandag til at finde sin mands morder, 

ellers flytter hun og dropper alle planer om ”Wasserfroh ferie- og vandland”. 

Om mordene 

De to mord blev faktisk udført i omvendt rækkefølge af hvordan de blev fundet. 

Klokken 20.00 torsdag aften blev luderen Sonja myrdet i sin lejlighed. Utugtsmændene var 

narkosmugleren Adam Vest (søn til Philip Vest), samt byens fire rockere. Motivet var at Sonja hav- 

de forsømt sin narko-gæld. Det startede som en gemen afstraffelse, men gik for vidt og endte med 

mord. | sine sidste krampetrækninger fik Sonja skrevet ”Ves” med sit hjerteblod i et forsøg på at 

udpege Adam Vest. Forbrydelsen blev overhørt af luderen Belinda, der gemte sig i klædeskabet. 

Hun frygter nu for sit liv og skjules af sin veninde Yvonne i kælderen under byens grill-bar. 

Klokken 21.00, altså en time efter mordet, kommer sognepræst Jørgen From op i Sonjas 

lejlighed. Han har lige siden hendes konfirmation elsket Sonja og besøger hende jævnligt. I lejlig- 

heden finder han det skæmmede lig og opdager det blodige tegn. Han fyldes med et ugudeligt 

had og forlader lejligheden, dog efter først at ha” fjernet blodtegnet med sit lommetørklæde. Han 

efterlader et blodigt aftryk af sin ecco-sko størrelse 44. 

Klokken 22.00 er Jørgen From hjemme på præstegården hvorfra han ringer til Philip Vest, 

som han er overbevist om er morderen. Han aftaler et møde samme aften med Philip Vest, der 

ankommer til præstegården klokken 22.30. Jørgen From er en stor mand og overmander nemt 

den splejsede forretningsmand. | sin lade stikkes Philip Vest grundigt ihjel med en slagterkniv. 

Liget pakkes ind i sorte plastiksække og læsses ind på bagsædet af Philips sølvgrå BMW. 

Klokken 01.00 fredag morgen smider Jørgen From liget af Philip Vest i en sidegade i byens 

centrum. Han anretter liget, så det ligner udslaget af et simpelt overfald. Derefter kørte Jørgen 

From BMW'en ned til havnen, hvor bilen blev sendt til bunds. Efter endt gerning gik Jørgen From 

de fem kilometer hjem til præstegården. Umiddelbart efter sognepræsten var forsvundet i 

BMW'en fandt sælgeren Torben Qvist liget på sin vej hjem fra bodegaen. Den griske mand tænk- 

te sig ikke engang om to gange før han snuppede den dræbtes pung og skyndte sig hjem. 
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Bag facaden 
Meget gemmer sig under overfladen i den lille by; i fremskridtets snigende indtog skaber nye 

brydninger og vækker det værste i hver enkelt. Det er op til dig at bestemme, hvor meget byens 

andre konflikter og historier skal inddrages i efterforskningen af mordene. 

Smukke Marie og Mustafa 

Helt isoleret fra de grumme mord er romantikken på spil i Jantrup. Byens pryd gårdejer Grås dat- 

ter smukke Marie er lykkeligt forelsket i den unge kurder Mustafa, der bor i flygtningelejren uden- 

for byen. Tværkulturelt samkvem er alt andet end populært i Jantrup, så de to elskende har gjort 

alt for at holde deres kærlighed skjult. 

Mandag aften (altså tre dage før scenariet starter) er Mustafa på vej hjem efter et hemme- 

ligt sstævnemøde med Marie. Han slår vejen forbi Storm Trans, hvor han overværer hvordan 

Adam Vest, Tom Trucker og Kim Storm laster kokain fra en lastbil. Mustafa opdages, men når at 

stikke af i natten mørke. Bange for at være blevet genkendt opsøger han Marie og skjules i Gun- 

nars Grås sommerhus, der ellers står tomt. 

Adam Vest og Kim Storm er bange for afsløring og indleder en veritabel klapjagt på den 

stakkels Mustafa. Både byens rockere, hjemmeværnet og den lokale ungdomsbande under Kim 

Skov begynder at finkæmme og patruljere det lille samfund. 

De fremmede 

For to år siden blev der til byens forfærdelse opført en mindre flygtningelejr udenfor Jantrup. Lej- 

rens fire barakker huser for tiden omkring hundrede flygtninge, hvoraf størstedelen er kurdere og 

algeriere. Lejren er opført på en lejet eng, der ellers hører til kirken. 

Der gik ikke længe før protesterne væltede ind, og i dag er forholdet mellem de lokale og 

de fremmede iskoldt trods hedebølgen. For et år siden blev der dannet en afdeling af Den Danske 

Forening i byen, og jævnligt udsættes lejren for hærværk. På trods af modstanden er der dog 

ingen planer om nedlæggelse, og lejrlederen Per Krarup er en standhaftig højskolemand med 

begge ben på jorden, der ikke går på kompromis eller lader sig skræmme. 

Engen, som lejren ligger på, har i flere hundrede år hørt til byens kirke og er et yderst 

eftertragtet stykke jord. Gårdejer Gunnar Grå vil gerne ha” den fede jord under ploven og presser 

borgmester Kent Kloster til at modarbejde flygtningene. Gennem indre mission står Gunnar Grå 

på god fod med sognepræst Jørgen From og regner derfor med at stå forrest i køen, hvis engen 

bliver ledig. Den myrdede direktør Philip Vest havde også interesse for engen, der ville være den 

perfekte lokalitet for Wasserfroh ferie- og badeland's golfbane i international klasse. I et forsøg på 

at fremskynde udviklingen har han betalt de tre lokale rockere for at chikanere flygtningene. Phil- 

ip Vest lagde også lagt vægt på borgmesteren og understregede golfbanens afgørende betydning 

for hele projektet, der vil bringe mange nye og hårdt tiltrængte arbejdspladser til den lille by. Det 

er ikke nemt at være borgmester, eller venstremand for den skyld. 

Den lokale hjemmeværnsdeling, der ledes af vognmand Kim Storm, er overbeviste om at 

indtil flere internationale terrorister befinder sig blandt flygtningene. Mistanken bygger de på løse 

rygter i byen og en artikel i Ugens Rapport april 93, hvor der var fotografier af tre ”terrorister”, 
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som søndagsoldaterne mener at ha” genkendt blandt de fremmede. På det seneste har de ved flere 

lejligheder set en mistænkelig fremmed (Mustafa) på suspekte tidspunkter. Erling Lam, der har 

delingens livligste fantasi, mener ligefrem, at terroristerne planlægger et attentat i Jantrup. For en 

sikkerhedsskyld har delingen intensiveret sit beredskab og holder næsten dagligt øvelser og fore- 

tager patruljeringer. 

Den tyske forbindelse 

Direktør Philip Vest har sønnen Adam, der er en samvittighedsløs yuppie. Han har bag sin fars 

ryg startet en givtig narkoring med vognmand Kim Storm. Med Tom Trucker som kurer indsmugler 

de kokain og esctasy fra Tyskland og Holland, varerne afsætter Adam Vest til kontakter i køben- 

havnske juristkredse. Når det er nødvendigt hyrer smuglerne byens rockere til det beskidte arbej- 

de. For tre måneder siden var det hele ved at gå galt, men skærene blev klaret med en hurtig lik- 

videring på en stræbsom narkobetjent fra København. For tiden er rockerne sendt på jagt efter 

Mustafa, der overværede ankomsten af en narko-last. Adam Vest har forsøgt at presse fiskeskipper 

Niels Peter Auken til at deltage i smugleriet, men den gamle sømand sætter grænsen ved sprut og 

smøger. 

Faktisk er de to københavnske betjente taget til Jantrup for på eget initiativ at følge et 

muligt narkospor fra Københavns high-society til den lille provinsby, et spor der muligvis har for- 

bindelse til drabet på en af deres kolleger. For tre måneder siden blev deres kollega Ahmed Abas 

likvideret med tre skud i baghovedet, sandsynligvis på grund af en narkosag han arbejdede med. 

Sagen var blevet henlagt for et halvt år siden, men Ahmed havde i sin fritid forsket videre. Han 

stod umiddelbart for et gennembrud, da han blev myrdet i sit hjem. Hans computer med alle 

sagens oplysninger blev ødelagt og morderen efterlod sig ingen spor udover tre projektiler fra en 

— gammel 9 mm P-08 Luger automatpistol. På Ahmeds kontor blev dog fundet en tre uger gammel 

og brugt returbillet til Jantrup; han havde åbenbart taget en uges ferie i det jyske. 

Ahmed's overordnede troede at mordet havde tilknytning til den sag som Ahmed arbejde- 

de med på jobbet, og ville ikke tillade Ali og Muhammed at genoptage den gamle sag. De to 

besluttede selv at tage affære og sparede overarbejde sammen til en uges ferie i en vestjysk pro- 

vinsby. 

Satanisterne 

For et år siden blev en entusiastisk og nyuddannet skolelærer ansat ved skolen. Læreren, der hed- 

der Thomas Niemann, fik hurtigt stablet et ungdomsskole hold i rollespil på benene. | dag mødes 

de ti til tolv elever hver lørdag og spiller Warhammer, Thomas har allerede søgt kommunen om 

lokaler til at starte en klub. Prædikant Bent Kjær Olsen har set sig olm på det nye initiativ og har 

sat sig det mål, at drive satanist-læreren ud af byen og befri de vildledte sognebørn. Allerede om 

fredagen vil Bent overlevere sine håndfaste beviser til Politiet, beviserne er en artikel om farerne 

ved rollespil og uddrag fra en rollespilsbog, og indikere efter Bents mening tydeligt, at det bestial- 

ske mord på Philip Vest var satanisternes værk. 

De kære unge mennesker har selvfølgelig ikke noget med mordene eller byens andre kon- 

flikter at gøre, dertil er de alt for indelukkede og kedelige. 
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Spilpersoner 
Der er fire spilpersoner i scenariet; to københavnske narko-betjente af tyrkisk oprindelse og to 

blegfede provinsbetjente. Bag handlingen drejer scenariet sig om hvordan deres forskellige verde- 

ner kollidere og om de konflikter som deres modstridende fordomme skaber. De to lokale politi- 

folk er tæt knyttet til lokalsamfundet og bør have svært ved at rette blikket mod egne rækker, det 

vil umiddelbart være lettest for dem at finde morderen blandt flygtningene eller byens udskud. 

De to københavnere har en helt modsat indstilling og vil sandsynligvis fokusere stærkt på f.eks. 

Gunnar Grå, der havde interessemodsætninger med den dræbte. 

Oven i det hele kommer de to københavneres personlige vendetta. Det passer dem fint at 

få lejlighed til at snuse rundt i byen, men hvis deres chef opdager at de foretager en personlig 

efterforskning er de på røven. 

På grund af ferie og sygdom er der kun to politifolk samt en sekretær på vagt i Jantrup, så 

de lokale betjente kan ikke sige nej til den hjælp de tilbydes. 

Politikommissær Ib Knastbæk 

Ib er 46 år, har sølvbryllup om to år og vogter over datteren Ane på 17 år. Hun kærester lidt med 

Adam Vest, men farmand ved ikke noget om det endnu. Ib's kone Birthe er efterhånden blevet 

både buttet og velkendt, så undertiden besøger Ib luderen Belinda. Han var sammen med hende i 

lejligheden fra 17.00 til 18.00 på mordaftenen og ved derfor at hendes alibi ikke holder. Vil han 

afsløre hende og risikere afsløring? Er gammel ven af Gunnar Grå og sognepræsten Jørgen From, 

som han mødes med hver lørdag kl. 19.00 i ”Jantrup Filantropist Forening”. 

Politiassistent Anders Knudsen 

- En ungkarl nær de tredive, der bor hjemme hos sine forældre, der er indehavere af en skobutik 

på hovedgaden. Var to år på Bornholm lige efter sin uddannelse, men flyttede hjem for halv 

andet år siden. Han er en noget generet og usikker type og har siden sin hjemkomst været forel- 

sket i Smukke Marie uden at gøre noget ved det. Gik i folkeskole med Kim Storm, der flere gange 

har forsøgt at lokke han med i hjemmeværnet. Anders har det dog dårligt med skydevåben og tør 

ikke. Ret tidligt i scenariet vil Kim storm forsøge at presse Anders til at rette efterforskningen mod 

Mustafa. Brugsbestyreren Ejner Lundborg er hans onkel. 

Kriminal assistent Muhammed Hamras 

Enlig anden generations-indvandre sidst i tyverne. En muskuløs fyr, der tidligere har dyrker kick 

boksning og løbet cross. Var ret uartig i sin ungdom og formåede ikke at holde sin sti helt ren - 

det så man dog gennem fingre med på politiskolen, da der var stor efterspørgsel efter mørkgløde- 

de betjente til særligt narkopolitiet. Muhammed er dog faldet tilbage i de gamle vaner efter to 

hårde år som narkobetjent på vesterbro. Han har flere gange taget mod bestikkelse, kræver 

beskyttelsespenge af et par pushere og kan ikke rigtig komme i gang om morgenen uden en bane 

Coke. Faktisk har Muhammed opbygget en decideret narkogæld på omkring 30 stærke til en HA- 

supporter gruppe i København. Pengene skulle være betalt for længe siden, og Muhammeds lej- 

lighed er blevet rasseret flere gange. Han tør ikke sove hjemme, og har overnattet hos Ali, som 
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han har stukket en hvid løgn om problemer med kæresten. Muhammed har ingen kæreste. Ret 

forståeligt har Muhammed fået et lidt anstrengt forhold til rocker-typer, der får ham til at føle sig 

alt andet end godt tilpas. 

Muhammed har det svært med flere af kollegaerne i narkoafdelingen og fik fornyelig en 

skarp reprimande for at slå en kollega, der kaldte ham ”perker”. Har et poppet ultra-trimmet 

overskæg og ser ret godt ud. 

Kriminal assistent Ali Vashi 

Ali er sidst i trediverne og en rutineret politimand. Det er kun hans hudfarve, der har forhindret 

ham i en hurtig karriere. Kom til Danmark med sine forældre som femten-årig og har tre børn 

med sin danske kone Helle. Ahmed var hans svoger, og han har svoret at finde morderen. Ali's 

speciale er computer-systemer og aflytninger. 

Handlingen 
| det følgende beskrives en scenariet overordnede handlingsforløb, der snare knytter sig til en 

generel udvikling end til bestemte scener. 

Struktur 

Scenariet er vældig løst struktureret og der er ingen forskreven slutning. I starten er det nødven- 

digt med en del kontrol for at føre de to grupper politifolk sammen, men derefter styrer spillerne 

selv efterforskningen. Om mordene opklares og de skyldige pågribes er som sådan underordnet, 

blot der bliver spillet på nogle kulturelle skillelinier undervejs. Visse af de forestående events er 

- direkte foræringer til spillerne f.eks. tippet om hvor Belinda befinder sig. Disse events skal kun 

bruges, hvis spillerne ikke selv er seje nok til at komme videre. 

Før starten 

Scenariet egner sig bedst til en småborgerlig dansk dagligstue med brune lædermøbler, nips på 

kaminhylden og dæmpet belysning. Husk at byde spillerne løbende på kaffe, småkager og blødt 

brød (eventuelt kan du hente et par kolde fra kassen, hvis det trækker ud). Stearinlys er lidt for 

smart, heller en grim bordlampe med bleggul skærm. Sæt jer om et lille bord, og sørg for at de to 

tyrkere og de to danskere sidder sammen lidt fra hinanden, de kan lige så godt få noget konkret 

at forholde deres kulturelle tilhørsforhold til. Fordel spilpersonerne efter hvém der er bedst til at 

tale henholdsvis jysk og københavnsk. Hvis du er flink har du købt en pose bolsjer til inspek- 

tøren, som han så kan starte med at byde af til sin underordnede. Eventuelt har du også skaffet 

noget "etnisk" slik til Ali, f.eks. lokum, tørrede dadler eller pistacienødder, som han kan dele med 

Muhammed. Efter spillerne har sat sig ned og spilpersonerne er fordelt, så lad spillerne præsente- 

rer sig til deres landsmænd. Det må gerne foregå på en hviskende og indspist måde. Ghettobla- 

stere er en gyde i Sjælland, en ældre mono transistorradio med slidt båndoptager passer bedre i 

den lokale ånd. Musikalsk vil Niels Hausgaard, Johnny Madsen, Tørfisk og TV2. Eventuelt kan du 

optage GIRO 4713 eller stille ind på din lokalradio. 

- Side 7 -



Anslaget - Mord & tyrkere 

Scenariet starter torsdag nat klokken halv to under politiassistent Anders' patrulje. Genfortæl med 

varmesløv stemme hvordan patruljevognen pløjer sig gennem sommernatten, glider ned af 

hovedgaden, fordi bodegaen, brugsen, missionshotellet, stationsbygningen og til sidst er lige ved 

at vædre en skikkelse på kørebanen. 

Du overlader kontrollen til Anders' spiller øjeblikket efter han i sidste øjeblik fik kastet 

vognen udenom skikkelsem. 

Skikkelsen er selvfølgelig den afdøde Philip Vest, iført dyrt jakkesæt og blodig skjorte. 

Anders skal umiddelbart opdage hvordan ligets jakke er krænget til side og inderlomme i mistæn- 

kelig grad mangler en tegnebog - det skal lede mistanken hen på et røverisk overfald og kaste 

mistanke på byens narkomaner, samt mistænkelige fremmede (læs indvandre). 

Efter lidt panik får Anders tilkaldt en ambulance, vækket inspektør Knastbæk og afspæret 

gerningsstedet. Knastbæk genkender umiddelbart den døde som Philip Vest. 

Resten af natten skal bruges på en famlende jagt på byens få bumser og bøller. Under den- 

ne jagt skal de to lokale betjente få færden af de to tyrkiske fremmed elementer på stationen. De 

kan enten køre forbi og bemærke de to mørkglødede fyre udenfor stationen (begge betjente ved, 

at det sidste tog ankommer lidt over elleve), eller de kan modtage et anonymt opkald om et par 

"luskede" fremmede (de eventuelt høre på stemmen at det er brugsbestyreren Ejner Lundborg - en 

mand der tager hjemmeværnets meldepligt meget seriøst). Tyrkerne er just ankommet, forsinkel- 

sen skyldtes at skinnerne et flere steder på strækningen havde udvidet sig i varmen. 

Hvordan konfrontationen mellem de to hold betjente forløber er ikke til at spå, blot skal 

det føre til, at de bliver week-enden over for at hjælpe. Eventuelt kån borgmesteren, politimeste- 

ren i Ringkøbing eller tyrkernes boss i Københavnsstrup bruges. 

Igangsættende plotpunkt - Efterforskningen starter | 

Hen af fredagen går efterforskningen for alvor i gang. Forskellige vidner afhøres, liget sendes til 

obduktion og de lokale narkomaner chikaneres. Følgende små events sker i løbet af dagen: 

1) En eller anden må tage ud til nu enkefru Vest og overbringe den sørgelige nyhed. Hun 

tager dødsfaldet tungt, kræver at morderen findes og lukker sig derefter inde med urtete, krystaller 

og to flasker portvin. Under besøger mødes sønnen Adam Vest, der ikke virker synderligt påvirket 

af sin fars død. 

2) Borgmesteren, sognepræst Jørgen From, fagforeningsformanden dvs. Gud og hver mand 

ringer til politistationen og vil snakke med Knastbæk. Udover forfærdelse udtrykker de alle i for- 

skellig grad, at morderen skal findes i en fart. 

3) Fra politimesteren i Ringkøbing og Rigspolitiet lyder det, at der ikke kan sendes mand- 

skab før efter week-enden. Hvis de mangler mandskab kan de da midlertidig bruge de to køben- 

havnske betjente. 

4) Den lokale postmand ringer ophidset til politigården og fortæller med bævrende stem- 

me, at han har fundet et lig i lejligheden over Landbokroen. Han skulle leverer noget post på 

adressen, da han opdagede, at døren stod på klem. Han vovede sig indenfor og fandt Sonja's lig 

på sengen. En undersøgelse af lejligheden afslører tydelige spor efter narko misbrug. Sonja's kol- 

lega og bofælle Belinda er som sunket i jorden. Sonja er tydeligvis tæsket til døde. På væggen 
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bemærkes eventuelt et udvisket "ves…". 

5) Kim Storm kontakter politiassistent Anders og giver ham et tip om at det er perkerne, 

der står bag. Kim håner Anders pga. de to tyrkiske betjente og opfordre ham til at få dem i fedte- 

fadet. Kim tilbyder hjemmeværnets assistance, hvis det skulle være nødvendigt. 

6) Rygtet om mordene har nu spredt sig til hele byen og fra flere sider får politiet tip om, at 

det er perkeren Mustafa, der er den skyldige. Mustafa forsvandt fra flygtningelejren tirsdag og er 

ikke set siden. lejrledere Per Krarup kontaktede allerede onsdag inspektør Knastbæk og efterlyste 

manden. 

7) Fra sygehuset modtager politiet en foreløbig rapport hvoraf det fremgår, at Philip Vest 

døde som følge af syv dybe knivstik i bryst- og maveregion. Dødstidpunktet anslås til mellem 

22.00 og 24.00 torsdag. Der er tegn på kamp i det Philip har flere hævelser efter slag og spark, 

samt et par mindre flænger på hænder og underarme. 

8) Tekniske undersøgelser vil eventuelt vise, at Philip mangler sin tegnebog, at der ikke er 

mistænksomme fingeraftryk på liget og at liget blev dræbt et andet sted end det blev fundet. Det 

sidste kan udledes af, at der er alt for lidt blod på asfalten i forhold til hvor meget blod, der 

mangler i kadaveret. 

9) Fiskeskipper Niels Peter Auken ringer til politistationen og klager over at en eller anden 

forsikringssvindler har kørt sin vogn i havnen. Det er Philip's sølvgrå BMW, der lige akkurat kan 

skimtes på bunden af havnebassinet. Falck kan trække vognen op, hvilket tiltrækker en del offent- 

lig opmærksomhed. | bagage-rummet findes et par blodige plastik sække, der uden tvivl har huset 

en afdød københavner. Bilen er i frigear og er sandsynligvis skubbet i havnen. 

10) Sent på dagen kontakter borgmesteren Knastbæk. han er voldsomt ophidset og fortæl- 

ler truende, at enkefru Vest vil droppe alle planer om Wasserfroh ferie- og badeland, hvis mordet 

" på hendes mand ikke er opklaret inden mandag, borgmesteren efterlader ingen tvivl om, at hvor- 

"dan politiarbejdets succes er forbundet med de fremtidige jobmuligheder i kommunen. 

11) Anders møder Smukke Marie, der kommer kørende med to store indkøbsposer fra 

Brugsen. Hun virker lettere forfjamsket, da hun er på vej ud til Mustafa, som hun skjuler i sin fars 

sommerhus. I defensiven spørger hun Anders om han ikke kommer ned i forsamlingshuset i aften, 

hvor ungdomsforeningen holder fest. Til festen vil både banden, Marie, Adam vest og rockerne 

møde op. 

Vendepunkt - Marie søger hjælp 

Lørdag skal der for alvor komme gang i sagen, det er både tid til lidt action, sex og måske lige- 

frem en anholdelse. 

1) Fra hospitalet forlyder det efter den foreløbige obduktion af Sonja, at hun var på heroin 

og kokain, at hun døde som følge af en hjerneblødning udløst af gentagende slag i hovedet, og at 

hun havde været udsat for tortur. Hun har bl.a. brændemærker efter cigaretter og sår efter slag 

med en cykelkæde. 

2) Politiet opsøges af prædikant Bent Kjær Olsen, der fremkommer med sin lidt luftige teo- 

ri om at mordene blev begået af lokale satanister under ledelse af den nye skolelærer Thomas 

Niemann. Som bevismateriale medbringer han et par Warhammer bøger (som han har hugget fra 

en af Thomas' elever). 
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3) En journalist fra Jyske Vestkysten indfinder sig og interviewer folk til en artikel, der kører 

på en teori om, at morderen er den flygtede Mustafa. 

4) Rockerne bryder sig ikke om de to københavnske strømere og prøver på at true dem til 

at hoppe hjem til staden. Om det udvikler sig til ballade og regulært slagsmål afhænger af dit 

temperament. 

5) Husk af klokken 19.00 skal Knastbæk til møde i ”Jantrup Filantropist Forening”, hvilket 

er en oplagt chance for lidt samvær med Jørgen from, Gunnar Grå og andre af byens spidser. 

6) Fra hospitalet forlyder det, at blodprøven fra Philip Vest's lig var HIV-positiv. Hans egen 

læge var ikke klar over det, og det var den afdøde ligeledes næppe. 

7) En af de lokale narkomaner vil komme med et tip om at Belinda skjules af Yvonne 

under grillbaren. Politiet vil kunne finde Belinda i kælderen, hvor hun har opholdt sig siden tors- 

dag aften. Hun er meget skræmt og nægter at ha' set noget. Både Yvonne og Belinda påstår at de 

var sammen hele torsdag, både eftermiddag og aften. Knastbæk ved dette alibi ikke holder, men 

vil han sige det? 

8) Smukke Marie kontakter Anders og afslører, at Mustafa skjuler sig i hendes fars sommer- 

hus. Først får hun dog Anders til at love at han ikke vil sige noget. Marie fortæller hvordan så 

noget mistænksomt nede hos StormTrans, måske narkoforretninger og at han eftersøgtes af både 

rockerne og hjemmeværnet. Mustafa tør endnu ikke stå frem og vidne mod Kim Storm og de 

andre, om han vil det senere afhænger af den behandling han får af spillerne. Anders vil muligvis 

bemærke, at Mustafa har ecco-sko størrelse 44 på. aftrykket passer dog ikke helt perfekt til det i 

luderlejligheden. 

9) Natten til lørdag forsøger den lokale bande under ledelse af Kim Skov at kaste en molo- 

tovcocktail gennem vinduet til der hvor de tror de tyrkiske betjente sover. Hvis de ikke kan finde 

noget oplagt sted vil de forsøge at sætte ild til byens politibil. Kim har fået tre kasser guldøl af 

— Kim Storm for attentatet, der skal skræmme perkerne ud af byen. Store Bo, der aldrig vasker sig, 

stinker af benzin hele lørdagen, så gerningsmændene kan eventuelt findes. 

10) Knastbæk overværer i løbet af dagen, hvordan Adam Vest snakker med en af rockerne, 

på passagersædet i Adams sportsvogn sidder hans egen datter Ane. Hvad gør han ? Ane er en 

trodsig og løssluppen teenager og ved kun, at Adam vist nok bare er gode venner med rockerne. 

11) Der er igen problemer med Ane senere på dagen, hvor hun lægger op til Muhammed. 

Anders eller Knastbæk skal selvfølgelig overvære scenen. 

12) Ved at forhøre sig på Philip Vest's kontor kan politiet erfare, at Philip arbejdede til ud 

på aftenen med et nyt udkast til lokalplanen. Klokken lidt over ti blev han ringet op og forlod 

umiddelbart derefter kontoret i sin BMW. Hvem der ringede ved medarbejderne ikke, men de fik 

det indtryk at det var en af byens spidser som Philip kendte. Det nye lokalplans-udkast går i 

øvrigt ud på, at flygtningelejren for Philip Vest's regning flyttes til en gammel industrigrund, så 

den velplacerede mark kan bruges til golfbane. Industri-grunden er i øvrigt købt af Ceminova og 

voldsomt forgiftet. Politiet kan desværre ikke tjekke hvem der ringede, da Jantrup stadigvæk har 

et gammeldags analogt telefonnet. 

13) En teknisk undersøgelse af ludernes lejlighed vil afslører en række fingeraftryk fra føl- 

gende personer: Sonja, Belinda, Yvonne, Adam Vest, Philip Vest, Ejner Lundborg, Jørgen From, 

Kent Kloster, Ib Knastbæk, Erling Lam, Svend Mølgaard, Tom Trucker og alle rockerne. Fodaftryk- 
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ket i det størknede blod er fra en slidt ecco-sko størrelse 44. Kloge hoveder vil måske fatte, at 

aftrykket næppe er sat af morderen, da blodet var størknet inden. 

14) Politiet kan nu finde på at lave ransagninger. Husk at de først skal ha' en dommerken- 

delse fra Ringkøbing. 

Hvis de får fat i rockerne kan de være heldige og finde Krillers cykelkæde, som man stadigvæk 

kan finde små rester af Sonja's blod på. Rockerne vil være seje og nægter selvfølgelig at snakke. 

Hvis de gennemsøger Adam Vest's sportsvogn kan de støde på et par løse 9xX19mm parabelleum 

patroner i bunden af handskerummet og rester af kokain på forsædebetrækket. 

Hvis spillerne er rigtig seje kan de finde rester af Philip Vest's blod i Jørgen From's lade. Præsten 

har også stadigvæk et blodigt lommetørklæde i sin overfrakke, som han ikke har haft på siden. 

Politiet kan også falde over et par ecco-sko størrelse 44, der passer perfekt til aftrykket i det 

størknede blod i ludernes lejlighed. Der er ikke længere blodrester under skoen - de er slidt væk. 

15) Politiet kan eventuelt falde over nogen af byens andre kriminelle aktiviteter f.eks. Ejer 

Lundborg der udbetaler beskyttelsespenge til rockerne, Niels Peter Auken der leverer smugler- 

sprut til Erling Lam eller narkomanerne, der hugger noget i Brugsen. 

Point of no return - Morderen er fundet 

Søndag er dagen, hvor spillerne skal nå frem til en eller flere mordere. Om de får fat i de rigtige 

er deres problem. 

1) Tidligt søndag morgen anmelder Ejner Lundborg et tyveri i hjemmeværnets våbendepot. 

Depotet er et lille skur, der ligger bag Brugsen. Døren er tydeligvis åbnet med et brækjern. I 

depotet mangler tre M75 rifler (7,62mm H&K G3), omkring fem hundrede skarpe skud til samme, 

to blokke C4 plastiksprængstof af to kilo, et par detonatorer og tre M72 anti-tank raketstyr. 

Våbnene er faktisk hugget af Kim Storm, der eventuelt vil bruge isenkrammet mod panserne. 

Ejner Lundborg ved intet, men indvier politiet i sin egne spekulationer om lokale terrorist-celler, 

der med flygtningelejren som base planlægger en serie terror-aktioner i byen. I den bløde muld 

ved depotet er der tydelig dækaftryk efter Kim Storm vogn. De stjålne ting er gemt goldt et sted 

på StormTrans' grunden. 

2) Belinda snakker og afslører, at hun gemte sig i skabet og overhørte hvordan nogle. 

mænd torterede og dræbte Sonja. Det var vist over noget narkogæld og hun kunne genkende 

stemmerne fra et par af byens rockere som de plejer at købe stof af. Den mest snakkende og 

aggressive fyr kunne hun ikke genkende, men dialekten var københavnsk. Hvis hun bliver spurgt 

om det kan Belinda også fortælle, at Sonja blev testet HIV-positiv for et par uger side, og at det 

vist nok var en ældre kunde i byen, der havde smittet hende. Belinda kender alle Sonja's kunder 

på nær Jørgen From, der altid var meget diskret. 

3) Rockerne finder frem til Mustafa i Gunnar Grå's sommerhus. De kan enten skygge 

Marie, ha' fået et tip af banden eller endnu bedre ha' fulgt efter Anders, hvis han var derude. De 

skyder den stakkels knægt evt. med de huggede hjemmeværnsvåben, og efterlader ham dødeligt 

såret. Hvis politiet når hurtigt frem kan Mustafa nå at hviske, at det var Kim Storm og Adam Vest 

han så lave narkoforretninger. 

4) Fra hospitalet forlyder det, at Sonja var HIV-positiv, hvilket hun også fik besked om ved 

et rutine-tjek for tretten dage siden. 
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5) Der kommer en henvendelse fra lejrleder Per Krarup om omfattende hærværk på lejren 

natten mellem lørdag og søndag. Det var Kim Skov og rødderne. 

6) Adam Vest & Co. ved at Marie skjulte Muhammed og nu vil de eventuelt prøve på at 

gøre hende kold, i det mindste true hende til at holde kæft. Hvordan det sker og om det lykkes 

må de selv rode med. 

Klimaks - Anholdelse 

Klimakset finder sted, når politiet sætter sig for at anholde en eller flere af de skyldige. Om de får 

fat i både Jørgen From og Adam Vest er tvivlsomt. 

Det rigtigt fede er, hvis det kommer Jørgen From for øre, at han har taget fejl og Adam Vest 

er Sonja's banemand. Han vil ophidset gribe sin haglspreder, hoppe i bilen og kører, endnu iført 

præstekåbe, efter den unge københavner. Om hans hævntogt lykkes afhænger af politiets indsats. 

Søndag henter Tom Trucker endnu et læs narko fra Tyskland. Han kommer tilbage til 

StormTrans sent søndag aften, eventuelt kan politiet snuppe ham, Kim Storm og Adam Vest på 

fersk gerning. 

Efterspil 

Det hele skal selvfølgelig ende med en rørende afsked, hvor kulturskellene brydes og panser 

omfavner panser til rørende afsked. 

Slut det hele med en lille epilog, hvor du fortæller hvad der siden hen skete med alle de 

implicerede ala "Adam Vest kom ud for god opførsel efter seks år og flyttede straks til USA, hvor 

han to år senere mistede 50 mia. dollars på børsspekulationer og sendte Microsoft bankerot." - 

noget i den stil. 

Tid 
Prøvespilningen trak forholdsvist meget ud, så det anbefales at holde øje med klokken undervejs. 

Det er dog lidt svært at haste sig gennem scenariet, da det jo gerne skal køres dvælende og som- 

mersløvt. 

Bi-personer 

Her er en alfabetisk oversigt over de personer, der optræder i historien. Brug oversigtsarket under 

selve spillet. ” 

Adam Vest, skurk og morder 

Søn af Philip og Anette Vest og en slikket yuppi på 27 år. Taler meget hurtigt med overdreven 

københavnsk overklasse accent. Kæderyger og er konstant på kokain, hvilket gør ham manisk og 

jævnligt udløser næseblod. Skruppelløs og lettere ustabil. Har bag sin fars ryg startet en narkoring 

med Kim Storm. Betaler rockerne til at arbejde for sig. Slog Sonja ihjel på grund af en narkogæld. 

Småkærester med Ane, Politikommissærens yndige datter. Har på sit værelse gemt den luger, som 

han skød Ahmed for tre måneder siden. 
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Ahlmann, overlæge 

Skummel overlæge på det lokale sygehus med rystende hænder og krum ryg. Måtte opgive en 

lovende karriere grundet ”uetiske” forsøg. Tager opium og lever derfor i en tåge. Ved at Jørgen 

From og Sonja som de eneste i byen har fået konstateret AIDS. Har ikke fortalt Jørgen from om 

dette, da han håber på at kunne bruge oplysningen som en klemme, hvis han skulle få problemer 

med sin stilling (Jørgen From sidder i sygehusets bestyrelse). Kan bruges til obduktion og reparati- 

on af sårede personer. 

Anette Vest, enkefrue 

Enkefrue efter Philip Vest. Snobbet københavner, der ofte beklager sig over en indbildt migræne. 

Hun kræver at morderen findes, ellers opgiver hun mandens planer om Wasserfroh Ferie- og 

Vandland. Går meget op i healing, auralæsning og jordstråler. Har nogle dårlige vibrationer 

omkring sønnen Adam, som hun ikke nærer de store følelser for. Hun ved at hendes afdøde 

mand besøgte en af byens ludere, men hun vil nødigt ud med det af hensyn til familiens ry og 

rygte. 

Arne Badejern, Guffe, Kriller og Klipper Kaj, rockerne 

Fire seje fyre, der drømmer om optagelse i HA eller Banditos. Presser penge af brugsbestyreren og 

arbejder for Philip Vest og Adam Vest. Slog Sonja ihjel sammen med Adam Vest fordi hun skyldte 

penge for narko. Har chikaneret flygtningelejren efter ordre fra Philip Vest. Kører på amerikanske 

motorcykler og holder normalt til på bodegaen eller i Guffes garage. Er normalt bevæbnede med 

henholdsvis en .357 Combat Magnum, en cykelkæde, et oversavet haglgevær og et baseball-bat. 

Belinda, luder 

En garvet luder i slutningen af trediverne med røde krøller og tunge øjne. Overværede mordet på 

sonja og er skræmt fra vid og sans. Har politikommissæren som fast kunde og var sammen med 

ham fra 17.00 til 18.00 på mordaftenen. Er nu gået under jorden og skjules af grill-bestyreren 

Yvonne. Er narkoman og får snart abstinenser. Ved at Sonja få uger før fik konstateret AIDS og at 

hun nogenlunde sikker på hvilken kunde, der havde smittet hende. Belinda kender dog ikke nav- 

net på denne kunde. 

Bent Kjær Olsen, prædikant og leder af indre-mission i Jantrup 

En from og paranoid mand, der ser djævlens trusler lurer i hver en krog. Er høj og ranglet med 

pjusket hvidt hår og rødmosset ansigt. Har alt for højt blodtryk og fik for et halvt år siden sin 

anden blodprop. Har særligt et horn i siden på de lokale rollespillere og de muslimske flygtninge. 

Ejner Lundborg, brugsbestyrer 

En fed forretningsmand med hentehår og brede slips. Smugler sprit og smøger med fiskeskipper 

Niels Peter Auken, varerne afsættes bl.a. gennem kroejer Erling Lam. Betaler beskyttelsespenge til 

rockerne. Er onkel til politiassistenten og medlem af hjemmeværnet, hvor han får afløb for sine 

barnedrømme og livlige fantasi. 
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Erling Lam, ejer af Landbo kroen 

En kriminel mand, der får procenter af ludernes arbejde i lejligheden over baren. Tidligere bokser 

med braktud og tyrenakke. Er kontaktmand mellem Philip Vest og rockerne. Omsætter smugler- 

sprut som han får af fiskeskipperen Niels Peter Auken. Så en enlig mand forlade luderne lidt over 

ni torsdag aften. Ved at Belinda er gode veninder med Yvonne. 

Gunnar Grå, gårdejer og kredsformand for Venstre 

En hjørnesten i lokalsamfundet og formand for andelsmajeriet, samt den lokale valgkreds for par- 

tiet Venstre. Har datteren Marie, der mod sin fars vilje er forelsket i flygtningen Mustafa. Ser 

skævt til alle fremmede inkl. Philip Vest. Medlem af indre mission og gudfar til Kim Storm. Vil 

gerne ha” den mark som flygtningelandsbyen ligger på. Er entusiastisk frimærkesamler og mødes 

med Politikommissæren og Jørgen From hver lørdag til kaffe, blødt brød og frimærke-hygge. 

Hasse, Brian og Johnny, narkomaner 

Byens tre unge narkomaner, der holder til på byens torv. Køber deres narko af rockerne, som de 

frygter. De ved at kroværten samarbejder med rockerne og har på fornemmelsen, at Kim Storm er 

indblandet i noget narkosmugling. De er generelt ilde set i byen. Skaffer penge ved indbrud, 

tasketyverier og som butikstyve. Velkendte af det lokale politi. 

Jørgen From, sognepræst og morder 

En ærefrygtig ældre herre, der med fast hånd har ledet sognet i utallige år. Gamle venner med 

Gunnar Grå og Politikommissæren. Sider bl.a. i bestyrelsen for sygehuset. Ledende medlem af 

indre mission, dog er han knap så from når det kommer til stykket. Har i mange år været hemme- 

"ligt forelsket i sognebarnet Sonja, som han besøger jævnligt. Han ved det ikke selv, men faktisk 

"har Sonja smittet ham med AIDS. Fandt Sonja's lig kl. 21.00 og troede at morderen var Philip 

Vest. Ringede til Philip og aftalte et sent møde. Slog ham i hjel i sin lade kl. 22.30. Dumpede 

liget inde i byen kl. 01.00. 

Kalle Kålund, svensker 

Skulle ha” været i Frederikshavn, men tog det forkerte tog og endte på byens banegård. Her bliver 

han i beruset tilstand hele scenariet igennem, i det han altid misser det næste tog. Så politikom- 

missæren forlade luderne kl. 18.00. og Torben Qvist berøve Philips lig omkring klokken et. 

Keld, Store Bo og Lille Søren, bandemedlemmer 

Dumme drenge på 16-19 år, der gør som Kim Skov siger. Drøner rundt på borede knallerter og 

drømmer om piger og en rigtig Harley. Har begået et par indbrud, banket nogle tykke skoleelever, 

stjældet i Brugsen og råbt efter nogle flygtninge. Er ikke så farlige som de gerne selv vil gøre ind- 

tryk af, særligt overfor hinanden. 

Kent Kloster, borgmester (Venstre) 

Fætter til gårdejer Gunnar Grå og svoger til fiskeskipper Niels Peter Auken. Er gode venner med 

sognepræsten Jørgen From og Brugsbestyreren. Står i en konflikt mellem bønderne og Philip Vest, 
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idet bønder udgør hans politiske bagland, imens Philip Vest tilbyder en løsning på kommunens 

økonomiske problemer. Ligner Johnny Reimer en smugle, hvilket har hjulpet hans karriere i parti- 

et. 

Kim Skov, bandeleder 

En hård bølle på 21 år med læderjakke, svensker-nakkehår, bumser og en Ford Maskot. Gik i 

klasse med politiassistentens Lillebror. Har længe søgt Kim Storm om medlemskab i hjemmevær- 

net, hvilket dog kræver en dispensation i det han har lavet for meget ungdomskriminalitet. Kim 

Storm er hans store forbillede, hvilket den skruppelløse vognmand udnytter. Blandt andet har han 

bildt knægten ind, at Mustafa har myrdet både Sonja og Philip Vest. Banden deltager derfor i den 

generelle menneskejagt. 

Kim Storm, vognmand 

Leder af den lokale afdeling af hjemmeværnet og en militant skiderik. Har velvoksne bakkenbar- 

ter, går med kasket og ryger Cecil. Driver et lille vognmandsfirma, som han bruger til at dække 

over narko-smugling. Samarbejder med Adam Vest og Tom Trucker. Er som resten af byens mand- 

lige ungdom forelsket i Smukke Marie. Gammel klassekammerat med politiassistenten, som han 

pumper for oplysninger og bruger til at sprede rygter og falske spor. Vil ha' fingre i Mustafa, der 

har set læsningen af en narko transport, og bruger både hjemmeværnet og Kim Skov's bande til 

formålet. Har Gunnar Grå som gudfar. 

Marie, smukke 

Gunnar Grå's bedårende datter, der er hele byens perle. Hun går i 3.g. i nabokommunen og har 

"en hemmelig kærlighedsaffære med flygtningen Mustafa. Er veninde med politikommissærens 

"datter Ane. Skjuler Mustafa i sine forældres sommerhus. 

Mumlere, Gorm, Mathias & Tobias 

Tre gamle pensionister, der dagligt sidder på torvet og diskuterer verdens gang på deres egen 

fåmælte facon. For tiden skændes de om Slaget ved Dybbøl Mølle, de nye skrabelodder i Brugs- 

en, Ritt-skandalens betydning for kornpriserne i 98 og Lykkehjulets faldende sværhedsgrad. Ved 

at både politikommissæren, Philip Vest, Jørgen From og Ejner Lundborg benytter luderne. 

Mustafa, flygtning i 

En stakkels kurdisk flygtning fra det nordlige Irak, der er forelsket i Marie. Da han for et par dage 

siden vandrede hjem efter et hemmeligt stævnemøde overværede han Kim Storm, Tom Trucker og 

Adam vest, der ordnede en hemmelig narko-last. Han blev opdaget, men slap væk. Nu jages han 

af både rockerne, hjemmeværnet og banden. Rygtet i byen går på, at han begik begge mord. 

Skjuler sig i Marie's forældres sommerhus. 

Niels Peter Auken, fiskeskipper 

En stærk og senet fisker sidst i fyrrene, der smugler sprit og smøger med Ejner Lundborg. Adam 

Vest har lokket for at smugle narko, men det er for meget, selv for Niels Peter. Har kutteren 

- Side 15 -



"Maren Anne-Sofie", der ligger til kajs i byens lille havn. Tjener de fleste penge ved at seje tyske 

turister på fisketure om sommeren. 

Per Krarup, lejrleder 

En gammel grundtvigiansk højskolemand, der leder den lokale flygtningelejr. Anlægger altid en 

meget diplomatisk indgangsvinkel til enhver problemstilling. Har efterlyst Mustafa, der forsvandt 

fra lejren for et par dage siden. 

Philip Vest, afdød direktør for Wasserfroh Ferie- og Vandland 

Philip Vest er en københavnsk forretningsmand, hvis store planer om ”Wasserfroh Ferie- og Vand- 

land” blev forpurret ved hans død. Han blev slået ihjel af sognepræsten Jørgen From, der i jalousi 

stak ham ned i sin lade. Var gift med Anette Vest, med hvem han havde sønnen Adam Vest. 

Betalte rockerne for at chikanere flygtningelejren, der ligger på den eng, hvor Wasserfroh's 

golfbane efter hans mening bør ligge. Stod meget dårligt med byens gamle bønder med gårdejer 

Grå i spidsen. Er for nylig blevet smittet med AIDS, hvilket han dog ikke vidste. 

Rollespillere, satanister? 

En gruppe skoleelever i 8. og 9. klasse, der spiller to gange om ugen med ungdomsskolelæreren 

Thomas Niemann. Før Thomas flyttede til byen spillede de mest Magic, men det fik den visio- 

nære mand forbudt og nu trives rollespillet. Har blandt andet rendt en del rundt om natten og 

spillet "live" med papsværd og des lige. 

Sonja, myrdet luder 

Hun var en smuk lyshåret pige på 19 år før hun blev myrdet kl. 20.00. Morderne var Adam Vest 

| og rockerne. Fik for kort tid siden AIDS fra sin faste kunde Philip Vest. Var narkoman og blev 

dræbt på grund af ubetalt narkogæld. 

Svend Mølgaard, fagforeningsleder 

En betonsolid socialdemokrat, der sidder solidt i byrådet. Er glad for Philip Vest, der kan skaffe 

industri til byen, og forhåbentlig vade venstre-bønderne over tæerne på vejen. Rødmosset, stor 

om maven og altid cigarrygende. Vil lægge vagt på borgmesteren for at få gjort enkefru Vest til- 

freds og derved redet ferieprojektet. 

Thomas Niemann, lærer og påstået satanistleder 

Kommer fra Århus og er en meget visionær og ambitiøs mand. er nyligt blevet ansat på skolen, 

hvor han underviser i seksualundervisning, tegneseriens-historie og formning. 

Tom Trucker, langturschaufføren og narkokurer 

En hård fyr, der smugler narko fra Tyskland for Adam Vest og Kim Storm. Ansat i Kim Storms 

vognmandsfirma og normalt at finde på bodegaen eller bag rattet på sin metallisk blå lastvogn. 

- Side 16 -



Torben Qvist, sælger og ligrøver 

En ond mand, der just er kommet til byen. Han har brændt alle broer bag sig og sælger nu por- 

nofilm. Rygtet siger at han forårsagede en ung studerendes død idet han bevist misvedligeholdte 

et faldefærdigt terrazzogulv. Fandt Philips lig på mordnatten, huggede pengene i pungen og flyg- 

tede i en fart. 

Yvonne, grillbestyrerinde 

Gammel veninde med Belinda, som hun skjuler i kælderen under grill-baren. Yvonne er egentlig 

ganske køn, men på en underlige kikset måde. Hun stinker konstant af friture og har kronisk fed- 

tet hud. Er forelsket i politiassistenten, som hun flirter heftigt med ved enhver given lejlighed. 

Spor 
De fire spil-personer kommer til at flyde i spor, der langt fra alle er lige konstruktive. 

Ludernes lejlighed 

- Hoveddøren står åben 

- Lejligheden er raseret og ødelagt 

- Sonjas afsjælede legeme ligger på sengen i soveværelset. Det nøgne lig er bundet med ledning 

til sengens stolper og voldsomt skamferet. Der er brændemærker efter cigaretter på indersiden af 

hendes lår, sår fra kædeslag over hele kroppen og ansigtet er tæsket til ukendelighed. Dødsårsa- 

gen er hjerneblødning som følge af de mange slag i ansigtet. 

- Sonja badekåbe ligger henslængt i et hjørne af stuen. 

- » Bunden er gået ud af klædeskabet i soveværelset, skabsdøren har svært ved at lukke og der er 

neglmærker på indersiden, som har nogen holdt døren lukket med neglene. 

- Gennem mikroskop kan man se navnet ”VES…”, der er ridset ind i væggen. 

- I blodet på gulvet er der en del utydelige aftryk. Der er et tydeligt af en ecco-sål størrelse 44. 

Dette aftryk er afsat efter blodet er størknet en smugle. 

- | en skuffe findes et spejl med spor af kokain. 

- Side 17 -
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For tre måneder siden blev din og 

Muhammed's fælles ven og kollega skudt i 
sit hjem. Mordet blev forbundet med den 
sag han arbejdede med for tiden, men I 
tror begge, at det har noget at gøre med en 
ældre narkosag, som Ahmed havde arbej- 
det videre på i sin fritid, Ahmed”s compu- 
ter blev smadret med alle hans optegnel- 
ser, men I fandt en tre uger gammel brugt 
togbillet til Jantrup i Jylland. I har nu beg- 
ge taget ferie i det jyske for at finde jeres 
vens morder. 
Du mener Ahmed snakkede noget om en 

narko-import gennem en mindre jysk by, 
hvor det lokale politi var indblandet. 

  

  

  

Ahmeds brugte billet 
Solbriller 
Bærbar Macintosh     

Våbenteknik (pro.) 
Første hjælp 

| Walther PPK 5/46. 10/+0 20/-4 40/9 4 —-… SA. 2d4-1. 0,7 7 skud 1d4+2 8 

BESKRIVELSE FORDELE — FÆRDIGHEDER 
| Godt helbred Liste 11 

Du kom til Danmark sammen med dine God lugt Gemme 11 
forældre for tyve år siden, du var femten. oc tugtesans Undvige 12 
Som ganske ung blev du kørt ned i Tyrkiet, God hørelse Undersøge 13 
din ene kind er stadigvæk arret. Du klare- f | Indfølelse Klatre 11 
de dig godt i skolen, kom på gymnasium Jernhelbred Svømme 11 
og endte hos politiet. Du er en dygtig løj d 
strømer, bedre bag skrivebordet end på Tilgivende Københavnsk 14 
gaden. Det er kun din hudfarve, der har Engelsk 8 
holdt dig tilbage i graderne. ULEMPER Tyrkisk 15 
Du er bøsse og lever med en fast kæreste. Fåmælt 

For to år siden opdagede i, at han havde Etikette (bøsse) 8 
AIDS. Du er ikke smittet, men han er efter- Homoseksuel Etikette (politi) 7 
hånden meget syg. Det har været hårdt, Ærlig 
men du er indstillet til at blive hos ham til Moralsk Efterforskning 13 
den bitre ende. Arret Forhør 5 
Du har hjulpet en ung fyr indenfor korp- re SKy8ning 9 

set. Han hedder Muhammed og arbejder Kriminologi 15 
med den hårde narkokriminalitet på Datalogi 13 
vesterbro. Der har været for meget for Hacking 9 
ham, og du har på fornemmelsen at han er UDSTYR Eksplosiver 8 
kommet ud i noget snavs. han har dog ikke Lærredsbukser Ballistik 9 
betroet sig til dig, og du vil ikke blande dig Skjorte Jura 12 
før han selv siger til. På det sidste har han Vindjakke Aflytning 11 
overnattet en del på din sove. Han siger Pung med 3000 kr. Administration 10 
der er problemer med kæreseten, men han Politi-papirer Lederevne 9 
lyver. Han ved ikke du er bøsse, og du tør Ægtering 
ikke fortælle ham det af frygt for reaktio- Kuffert m. tøj Køre cykel 13 

nen: Mobiltelefon Køre bi 12 6 
8 

  

      
Foldekniv Klassisk musik 10 
Armbåndsur Male akvarel 12 
Kierkegaards Enten Eller 
Pibe med pot 

Ubevæbnet 10 
NV 7 
HIV 8 

PERSONGALLERI 

Muhammed, korrupt strømerven 
Ahmed Abas, dræbt ven 

Asbjørn Kastesen, din chef 
Helge, din kæreste 
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PSI I I INT UDSI | HEL 
8 10 10 13 7 

RT | I HP | Tilbage [HeP Tilbage I 
2d6 30 4 

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. In AR | 
  

  

  

  
gruppe har smadret din lejlighed tre gange, 
fordi du ikke kan skaffe de 30 stærke du 
skylder dem. Du fik for nylig en skærpet 
reprimande for at slå en kollega, der kald- 
te dig perker. 

Din bedste ven er Ali, der også er 
strømer, men i en anden afdeling. han 
hjalp dig i starten og ved vist endnuikke, 
hvor langt du er kommet ud. Når du ikke 
tør gå hjem sover du på hans sofa under 
påskud af skænderier med kæresten. 

For tre måneder siden blev din og Ali's 
fælles ven og kollega skudt i sit hjem. 
Mordet blev forbundet med den sag han 
arbejdede med for tiden, men I tror begge, 
at det har noget at gøre med en ældre nar- 
kosag, som Ahmed havde arbejdet videre 
på i sin fritid, Ahmed”s computer blev sma- 
dret med alle hans optegnelser, men | 
fandt en tre uger gammel brugt togbillet til 
Jantrup i Jylland. I har nu begge taget ferie 
i det jyske for at finde jeres vens morder. 

  

  

  

Slidte cowboybukser 

Spraglet skjorte 

Læderjakke 

7.62mm Walther PPK 

-En meget svag automatpistol. 

4 magasiner å 7 skud 

Pung med 50 kr. 

Politi-papirer 

Tung guldkæde (kopi) 

Tyggegummi 

Knojern 

Håndjern 

En micro-portion kokain 

Sportstaske med tøj 

Dirk 

Springkniv 

Solbriller 

Ugens rapport 

Forførelse (disco) 13 
Tilvænning (kokain)10 

Lommetyveri 7 
Åbne låse 
Stjæle biler 7 
Køre bil 7 
Våbenteknik (pro.) 
Første hjælp 
Hurtig træk 1 O

D
N
K
O
N
 

mM 
K
O
 
W
 

Ubevæbnet (kickb.)13 
NV 11 
HIV 10 
HIV (pistol) 12     

| Walther PPK 5/+6. 10/+0 20/-4. 40/-9 4 -—- SA 2d4-1 0,7. 7skud 1d4 12 | 

BESKRIVELSE FORDELE FÆRDIGHEDER 
KEE Reflekser Liste 13 

Du er anden-generations indvandre fra Cool Gemme 10 
Tyrkiet og arbejder nu som kriminalassi- CO |. Undvige 13 
stent hos narkopolitiet på vesterbro. Du er Brune øjne Undersøge 10 
enlig, sidst i tyverne og har fart på. Klatre 13 
T din ungdom var du indblandet i forskel- ULEMPER Svømme 9 
lige narrestreger og småkriminalitet. Du d 
kom dog ud af det, og man så gennem Kæderyger Københavnsk 14 
fingrene med dine ungdommelige forhold, Pralende Engelsk 10 
da du søgte ind på politiskolen - der var! | Stædig Tyrkisk 12 
brug for mørkglødede betjente. Hidsi 

Det gik egentelig godt, indtil du blev 18 Etikette (vestbro) 11 
kastet ud i københavns hårde narkomiljø. Farlig gæld Etikette (politi) 6 
Pengene, de gamle venner og den hårde Afhængig af kokain 
verden var for stort et pres og der gik ikke Korrupt Efterforskning 10 
længe før du tog imod det første bundt . orhør 
sedler. s Paranoia (rockere) forhør (incl. vold) 13 

I dag er du en forhærdet, korrupt og vol- Dårlige manere skygning 12 
delig strømer, der ikke kan komme op om Kriminologi 5 
morgene uden en bane kokain. Du har haft Datalogi 8 
så lidt styr på dit liv, at en HA-supporter UDSTYR Jura 6 

    

  

PERSONGALLERI 
Ali Vashi, strømerven 
Ahmed Abas, dræbt ven 
Gringos, rockerne du frygter 
Asbjørn Kastesen, din chef   
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      Ib Knastbæk, politikommisær 
Ejner Lundborg, brugsbestyrer 
Erling Lam, ejer af Landbokroen 
Gunnar Grå, gårdejer 
Smukke Marie, byens perle 
Jørgen From, sognepræst 

Yvonne, grillbestyrer 
Wikke, politimester i Ringkøbing 
Adam Vest, københavner snude 

Hasse, Brian & Johnny, narkomaner 
Kim Storm, vognmand 
Kim Skov, leder af byens bande 

PSI INT I HUDAJF HUDS 

8 10 9 10 

RT Tilbage HeP Tilbage 
2d4 32 9 

[VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. In AR | 
| Walther PPK 5/+6. 10/+0 20/4. 40/-9 4 == SÅ 2d4-1 0,7. 7 skud 1d4+1 8 i 

BESKRIVELSE FORDELE FÆRDIGHEDER 
— Flink Liste 13 

Du er en ung politiassistent nær de tredive, Boldøi Gemme 12 
der lige er vent tilbage til din fødeby efter otcøJe Undvige 12 
endt uddannelse og to år prøvetid på Born- | | Svineheld, når det gælder Undersøge 10 
holm. Du bor hjemme hos dine forældre, Klatre 13 
der driveren boghandel i hovedgaden. Din ULEMPER Svømme 13 
mor smørger madpakke til dig hver dag. . 
Du er en lidt genert og usikker type, der Genert & usikker Dansk 15 

slapper bedst af med nodeltogene på sit Klodset Engelsk 11 
gamle drengeværelse. Pligtopfyldende Tys 10 
Lige siden du kom hjem har du været for- Najv Svensk 11 

elsket i Smukke Marie. Hun er byens pryd . 
og datter af gårdejer Gunnar Grå, en af! Ærlig Etikette (generel) 8 
byens spidser. Du ved hvor hun bor, men Moralsk Etikette (politi) 7 
nar endnu ikke haft nosserne til at opsøge Forelsket i Smukke Marie Efterforskning 9 
ende. i Le O I 
Politiarbejdet i Jantrup kører på gamle Våben gør dig utilpas Forhør 7 

traditionelle rutiner og det kan ofte, f.eks. Høfeber Skygnin 10 
lige for tiden, være ret kedeligt - dog ikke Kriminologi 7 
nær så kedeligt som Bornholm. Administration 7 
Kommisær Knastbæk, der leder den lille UDSTYR Datalogi 10 

politistation, er en flink gammel fyr. Han Politiuniform Jura 7 

tager den altid med ro og lader sig sjæl- Skråhue Lokalkendskab 11 
dent ophidse. Overfrakke oKalkendsKkKa 

For tiden er stemningen i Jantrup knuget Walkie-talkie i bæltet Sport (fodbold) 12 
af to fremmedelementer. Det ene er pla- 7 62mm Walther PPK Elektronik 12 
nerne om opførelsen af ”Wasserfroh Ferie- -En meget svag automatpistol Bygge modeltog 13 
og Badeland”, det andet er den nye flygt- 5 2 ' 

. : opf. magasiner å 7 skud . 
ningelejer, der er opført på kirkens gamle Notesblok køre bi 14 
mark udenfor byen. I 

Byens kendte kriminelle tæller en lille Lommelygte Køre motorcykel 9 
gruppe rockere, tre narkomaner og en Pung med et kondom Våbenteknik (pro.) 6 
drengebande. der har været lidt hærværk Politi-papirer Første hjælp 10 
på flygtningecentret. James Bond Ur 

Din gamle klassekammeret Kim Storm Spray mod høfeber Kaste 14 
har nu et lille vognmandsfirma og leder Lommetørklæde Ubevæbnet 10 
den lokale hjemmeværns deling. han har nippel NV 10 4 KS J; Knipp 
flere gange prøvet på at få dig med, men Basserne-tegneserie HIV 8 
du har det ikke så godt med våben - du Håndjern 
aftjente din værnepligt i sanitetstropperne. Madpakk 

Du har høfeber og din næse løber kon- RE 
stant for tiden. heldigvis giver din mor dig 
et rent lommetørklæde med hver morgen. PERSONGALLERI Kent Kloster, borgmester   
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  flygtningelejer, der er opført på kirkens 
gamle mark udenfor byen. Byens kendte 
kriminelle tæller en lille gruppe rockere, 
tre narkomaner og en drengebande. der 
har været lidt hærværk på flygtningecen- 
tret.   

  

  

  

JyskeVestkysten 

Farfar's lommeur     

10 8 8 

PSI 

14 

RT HP Tilbage HeP Tilbage 

2d4 27 11 

IVÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. Inl AR j 
| Walther PPK 5/+6. 10/+0 20/4. 40/-9 4 -—- SA 2d4-1 0,7 7 skud 1d4+2 9 | 

BESKRIVELSE FORDELE FÆRDIGHEDER 
Du er 46 år, har sølvbryllup om to år og God opdragelse ene ne i 
vogter over datteren Ane på 17 år. God hukommelse Undvige 9 
Du er politikommissær og den daglige Vellidt Undersøge 15 

leder af fantrup's lle politistation få | Fri modighed Klatre 9 
ops indskrænket til sekretæren Inge, poli- Retfærdighedssans Svømme 3 
tiassistenten Anders og dig selv. Dansk 17 
Din kone hedder Birthe, hun passer ULEMPER Enøelsk 10 

huset, lufter hunden og går til vævning i R ib Tys 11 
medborgerhuset. Hun er blevet lidt buttet YSet PIDE 
og velkendt, så du har nødtvungent ind- Pligtopfyldende Etikette (generel) 13 
ledt et forhold til en let levende dame ved Moralsk Etikette (politi) 172 
navn Belinda. Hun bor i en lejlighed over Vandskræk 
landbokroen, og du besøgte hende tidli- Efterforskning 11 
gere på dagen fra 17.00 til 18.00. Belinda Utroskab Forhør 12 
er sød og du slapper godt af hos hende. Passion: Kryds & Tværs | ederevne 172 
Bagefter har du det altid elendigt, når du Idiot med en computer Skygnin 9 
kommer hjem til Birthe og fortæller at du Kriminologi 13 
har været til møde i frimærkeklubben. Administration 11 
Du er et roligt og besindigt gemyt med UDSTYR Datalogi A 

stor tålmodighed og en udvidet retfærdig- Politiuniform Jura 11 
hedssans. Du savner måske lidt udfor- Kasket 
dring, men byens stille tempo giver dig Overfrakke Løse Kryds & Tværs15 
tid til at passe dine hopper, som er lystfi- Walkie-talkie i bæltet Filantropologi 8 
skeri fra molen og løsningen af Kryds & 7 62mm Walther PPK Jagt 8 

Tværs opgaver. 0. -En meget svag automatpistol. Lystfiskeri 9 
Du eT gammel ven med gårdejer Gun- 2 magasiner å 7 skud Lokalkendskab 14 

nar Grå, sognepræst Jørgen From og de Pib d 
' ibe med tobak 

fleste andre af byens spidser. I mødes Notesblok bl Køre bil 13 
hver lørdag klokken 19.00 i ”antrup Fil - otesbtok og en btyant Køre lastbil 7 
antropist Forening”. Frimærker keder dig, Lommelygte Våbenteknik (pro.) 8 
men du kommer alligevel lydigt hver lør- Foldekniv Første hjælp 9 
dag, det forventes der. Halstørklæde 
For tiden er stemningen i Jantrup knuget Pung med DANKORT Ubevæbnet 8 

af to fremmedelementer. Det ene er pla- Politi-papirer NV 7 
nerne om opførelsen af ”Wasserfroh Dåse med syrlige drops HIV 9 
Ferie- og Badeland”, det andet er den nye Krible Kryds nr. 8 (løst) HIV (jagtriffel) 13 

    

    PERSONGALLERI 
Anders Knudsen, politiassistent 

Ahlmann, overlæge 

Bent Kjær, prædikant 

Ejner Lundborg, brugsbestyrer 

Erling lam, ejer af Landbokroen 

Gunnar Grå, gårdejer 
mme 

Jørgen From, sognepræst 

Kent Kloster, borgmester 

Per Krarup, lejrleder 

Philip Vest, københavnsk direktør 

Svend Mølgaard, fagforeningen 

Yvonne, grifllbestyrer 

Wikke, politimester i Ringkøbing   
   


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

