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Scenarioet 'The San∂man' bygger på Neil 
Gaiman's fortælling 'Season of Mists' fra 
Sandman serien. Tak for denne gode 
fortælling. 

Scenariet er skrevet til Con Dôme '98, og 
alle karakterer er opdigtet, om end jeg er 
blevet inspireret over virkelige personer. 

Alle rettigheder af Sandman tilhøre DC 
Comics. Scenariet tilhøre mig, og må kun 
bruges på con'er med min tilladelse. 

Kjeld Johansen. 
kjeld@games.dk 

the SAN∂MAN  - Tågens Årstid 

Introduktion 
Det er tågens årstid. Helvede er blevet 
lukket, og nu vandre nogle af de døde på 
jorden igen. Det gør det muligt for nogle 
personer at mødes. Nu kan de måske finde ud 
af hvem der har dræbt Jenette Kahn. Hun var 
en ung pige, som blev myrdet. Voldtaget, 
torturer og halsen skåret over – ikke 
nødvendigvis i den rækkefølge. Hvem har 
gjort denne handling? 

Disse personer har mordet tilfældes, de 
ønsker alle at lære mere om hvem der er den 
skyldige. Men for at finde sandheden, skal 
man kunne gennemskue løgnene. Hvem 
ønsker at kende sandheden? 

De har mere til fældes en blot deres interesse 
for mordet, de burde måske snakke sammen. 
Måske skal de snakke om, hvorfor dem af 
dem som er døde har tilbragt deres tid i 
Helvede, og hvorfor de ikke er der nu. 

De døde konfrontere med de levende, og 
dem alle med deres drømme og begær. 

Baggrund 
Helvede er blevet lukket, og nu vandre nogle 
af de døde på jorden igen. At de døde vendte 
tilbage, skabet ikke det kaos, som men ellers 
kunne vente, folk tog det bemærkelses-
værdigt roligt: "Nå hej mor. Jeg troede du 
var død!" – "Det var jeg også. Er du slet ikke 
glad for at se mig? Kom og giv mor et knus, 
og så kan du godt rende ind og skifte tøj. Du 
ved godt at jeg ikke vil se dig i den 
mundering." – "Undskyld mor. Ja mor." 

De døde ved godt, at de ikke er her 
permanent; Intet vare evigt. Men hvordan de 
forholder sig til det variere. De fleste af dem 
har genoptaget deres tidligere liv så godt de 
kan. Enkelte går amok, enten i en hævnrus 
eller på sagesløse. Men nogle har lært af 
deres tid i helvede, og prøver at ændre sit liv. 

 

Scenariet foregår langs en landevej, langt fra 
nogle større by. Det kan være i USA, men 
kunne være hvor som helst, det har ingen 
betydning. Hvad der er af betydning, er de 
personer som er med i plotte. Samt disse 
personers handlinger, både før og under 
scenariet. 

 



 

 

"Season of Mists Episode 2. On which the lord of 
Dreams returns to Hell, and his confrontation with 
the Lord of that realm; in which a number of doors 
are closed for the last time; and concerning the 
strange disposition of knife and a key." 
 
There is a wind that blows between the worlds. 
A cold wind. It screams silently through the 
empty places, the nothing wind, traveling from 
nowhere to nowhere, in the uncreated wastes. I 
am so cold. This is not a place, after al. It is 
BETWEEN places. This is NOWHERE. A brief 
thought: I could stay here, abandon my quest, 
hang forever in the void, safe and cold and 
alone. No. We do as we must do. And already 
the wind is dying back, signaling the transition 
from nowhere to WHERE. Already the mists are 
parting. "Welcome to Hell," I tell myself. And I 
am afraid. Welcome to Hell.  
The doors to Hell are legion. There are 
entrances less-well-guarded than this one, gates 
more poorly defended. But I am here as Dream 
of the Endless. I wear my helm of office. I am 
caparisoned formally. I have no choice but to 
use the Main Gate. If necessary, I am prepared 
to storm the gateway. To force an entry. I have 
power enough to do that. It is no great task. I 
can open doors. Even the Doors of Hell. There 
is, however, no need for that. Not now. It would 
seen my visit has been anticipated. The gates of 
Hell are open. Unopposed, I enter Hell. 
The landscape of Hell is mutable, if one has 
authority. And I have certain authority, even 
here. Warily, I feel for the place I seek. Nada is 
held in the cliffs that circle Weep-not, in a 
barred cell carved from rock, lined with needle-
sharp shards of volcanic glass. There is no food 
or water in that place. I suppose that she must 
be hungry. She must have been hungry for a 
long time. I find my destination, and in finding 

En ung pige ved navn Jenette Kahn er blevet 
myrdet. Hun er blevet voldtaget, torturer og 
dræbt – men ikke nødvendigvis i den 
rækkefølge. Hvem har gjort denne handling? 
Vi har fire mistænkte: 

• Malcom Jones (NPC): Malcom arbejder 
som tankpasser, men han er lidt af en 
sænke. Han kan reagere voldeligt, når 
han mister overblikket, hvilket sker let 
hvis der er piger tilstede. Malcom 
har før drabet på Jenette vist 
interesse for hende, og det er ikke 
utænkeligt at han kunne være 
gået amok på hende, hvis hun har 
afvist ham. 

• Kelley Jones (PC): Kelley er 
politibetjent, og lettere skizofren. 
Normalt er hun en almindelig 
hård betjent, men det hænder at 
hendes sadistiske tendenser tager 
overhånd. Når det sker, har hun 
senere svært ved at huske, hvad 
hun præcist har gjort ved hvem. 
Men efter hun bliver ansvarlig for 
opklaringen af drabet på Jenette, mener 
hun at hun muligvis selv er drabsmanden. 
Så hun placere en mands sæd i liget, og i 
det hele taget hindre opklaringen. 

• Craig Russell (PC): Craig arbejder som 
freelance journalist med speciale i mord. 
Mord som ofte er begået af ham selv. 
Udadtil lader det til, at han rejser rundt i 
landet og reportere om de mord, som 

begås der. Men en pæn del af disse mord, 
har ham selv som drabsmand. Og han er 
opfindsom, ikke to mord ligner hinanden. 
Nu kommer han op ad landevejen igen, 
og mindes drabet på Jenette sidst han var 
her. Han er ikke selv sikker på, om det 
var et mord han begik, eller om han blot 
skrev om det. 

• Dick Giordano (PC): Dick er en ensom 
lastbilchauffør. Han tager ofte 
blafre op, men det hænder ikke så 
sjældent, at han voldtager disse. 
Unge piger eller drenge burde ikke 
tage med i fremmede mænds 
lastbiler, så de opfordre jo næsten 
til at man forgriber sig lidt på dem. 
Det er ikke utænkeligt, at det var 
ham der har voldtager Jenette, men 
tortur og drab mener han ikke selv 
han har gjort. Men efter en tur i 
Helvede kan han ikke være sikker 
på sin egen uskyld. 

Men scenariet tager sin begyndelse et 
år efter drabet på Jenette. I denne tid 

lykkedes det Kelley at blive dræbt 'i 
tjenesten', hvor efter Matt Wagner (PC) 
overtager efterforskningen af Jenette's drab. 
Sagen virker håbløs, men så dukker der et 
nyt spor op. Dette er Craig der har været på 
spil. Han planter flere spor som peger mod 
Malcom, hvorefter han laver et indgående 
interview med Malcom, som får ham til at gå 
i panik og flygte udad landevejen. 



 

 

it ... I am there. Strange. I cannot belive that 
my task can be this simple. But perhaps it will 
be. Perhaps I will simply inform Nada that she 
is free, and we will leave this place together, 
unchallenged and unharmed. Perhaps… Nada? 
NADAAA ! 
And I think: They have taken her. They have 
hidden her from me. And then I think: There is 
something deeply wrong. Even for Hell, there is 
something wrong… I listen. Silence, pure and 
dead. I feel, with my mind. Nothing. It is not 
just Nada who has gone. They have all gone. 
The dead, and the never-born. All of tem. 
Where are they? Where is she? What trickery 
is this? Lucifer? LUCIFER! 
Yes? 
Lucifer. Where is she? What have you done to 
her? Where have you hidden her? 
Hello, Dream. Take off that silly helmet, and we'll 
talk. 
I will not be tricked by you, Lucifer 
Morningstar. 
Why, sweet Morpheus… Are you scared of me? 
Yes. 
Very well. Then I give you my word that while we 
are within the bounds of Hell, I will do nothing to 
harm you. There. Now take off your helmet, and 
I'll tell you what's happened to your lady-love – 
and the rest of them… There. Much better. Now, 
do you still want to know what's going on? 
Yes. 
Isn't it obvious, Dream king? I've quit. Honestly, 
Morpheus. You need not stare at us – at me, rather 
– with that ridiculous expression on your face. 
I do not understand. There is some trick here, 
some stratagem or ruse… 
No. I've stopped. I've resigned. I am leaving. Can I 
make myself any plainer? 
You… you refer to yourself in the singular, 
Morningstar. 

Som sagt, så vender de døde tilbage. Kelley 
ser at Matt har overtaget sagen, og beslutter 
sig for at 'hjælpe'. Selv om man er død, så har 
man ingen interesse i at blive anklaget for 
mord. 

Dick har det anderledes. Han var i Helvede 
for sine synder mod de blafre han har 
voldtaget, men han kan måske tilgives, hvis 
han beviser at han ikke er skyldig i drabet på 
Jenette. Så han hyre en privatdetektiv, 
som han lærte at kende i Helvede. Men 
hvis det viser sig, at det skulle være 
ham, må det skjules for en hver pris. 

• Charles Vess (PC) er 
privatdetektiv. Han har tidligere 
været politibetjent, men efter han 
kom til at skyde sin partner under 
en aktion, har han været 
selvstændig. Han kunne ikke leve 
med ansvaret at havde dræbt ham, 
samt de andre betjentes 
bebrejdende blikke. Han endte sine 
dage, ved at skyde sig selv. Men 
nu hvor han er tilbage, må der 
være en årsag til det. Det må skyldes, at 
han har fået en anden chance til at vise, at 
han kan udrette noget godt. Og at rense 
en uskyldig mand, må være 
klassificerede. 

• Matt Wagner (PC) lader til at være en 
politibetjent, der har overtaget flere af 
Kelley Jones sager efter hendes død. Han 
foregiver at værre en meget korrekt 

betjent, der gør alt følger bogen. Og alt 
det er næsten også rigtigt, det er blot ikke 
Matt Wagner der er herre i sin egen krop. 
Matt's krop er besat af en dæmon. Da 
Helvede blev lukket, og de døde blev 
smidt ud, blev dæmonerne også smidt ud, 
men de fik ikke lov til at tage til jorden, 
de blev sendt ud i intetheden. Marmohrn, 
som han selv kalder sig, undgik denne 
skæbne ved at besætte Matt Wagner. Han 

havde tidligere plaget denne 
betjent, kendte hans sind, og 
kunne derfor hurtigt gemmer sig 
der. 

Dette er personernes begyndelse af 
opklaringen af mordet på Jenette 
Kahn. 

 

 



 

 

 Exactly. I am no king, Morpheus. Not any more. 
Look, if you wander around with me for a bit, I'll 
explain the whole thing to you. There are a few 
things I have to do on the way, though. Do you 
mind? 
Do I have a choice? 
Of course you do. Either you can sit here and wait, 
and when I've finished, I'll come back and pick 
you up. Or you can travel beside me… 
I will go with you. 
Good. Let's see… There's a final holdout soul in 
the slabs above the starving jubilee. We'll tackle 
him first, shall we? Then the last few demons, then 
the gates. And then we're done. 
Lucifer… it seems to go on forever. How big is 
Hell? 
How Big? It's vast. Even I couldn't say for certain 
exactly how vast. It's almost a meaningless 
question – like asking how big the silver city is, or 
how many are the fields of Paradise. This realm is 
Heaven's shadow, remember. or, more precisely, 
perhaps, Heaven's dark reflection – like a 
landscape hanging inverted in the waters of a 
lake… Ah, here we are. You! Did you not hear my 
proclamation? You are free. 
I… will… not… leave. 
Oh, but you will  leave. 
You… do… not understand. I am Breschau. 
So? 
I am receiving my just punishment for my 
crimes committed while I was alive. For my 
crimes were monstrous thing. 
I don't care about your crimes. I want you out of 
here. 
Demon, I will not be fooled by your prattle. I 
am Breschau of Livonia. I ripped out the 
tongues of those who spoke against me, and 
cut the unborn babes from the wombs of my 
enemies' women, that they would not become 
warriors to rise against me. I took my mother 

Plotlinie 
Caféen : Hvor spillerne mødes. 
Landsbyen : Hvor spillerne lære mere om 

sandheden og flere løgne. 
Motellet I : Hvor spillerne endelig finder 

deres 'mistænkte'. 
Drømmen : Hvor spillerne introduceres 

for Morpheus. 
Motellet II : Hvor spilerne for 

mulighed for at opnå 
deres mål. 

 

1. Caféen: 
Formålet med denne scene, er at 
introducere spillerne for hinanden. De 
skal fange stemningen, af en verden, 
hvor de døde er vendt tilbage fra 
Helvede. Samt de skal fanges på 
krogen, så spillet kan fortsættes. 

Settingen er en lille kaffebar, ikke 
langt fra det sted, hvor Jenette blev 
fundet død. Det er mest lastvogne der 
stopper her, og på nuværende 
tidspunkt, er her da også kun 
servitricen, en opvasker, en enkelt 
chauffør, samt spillerne. 

Det er ikke meningen, at der skal ske de store 
hændelser i denne scene, men servitricen kan 
godt snakke lidt om rygterne om at det er 
Malcom der har dræbt Jenette, og at han 
flygtet efter det blev opdaget. 

2. Landsbyen: 
Formået er her, at spillerne skal informeres 
og misinformere. Nogen søger sandheden, og 
her er det muligt at finde dele af den, men 
andre ønsker at skjule sandheden, og de har 
mulighed for at skjule den i deres løgne, eller 
ved at hindre de andre. 

Settingen er lille landsby, som ikke består af 
mere end en enkelt hovedgade. Her er 
en købmand, en barbér, en tankstation, 
samt et værtshus. Folk er ikke 
overvældende glade for at snakke med 
fremmede, de har haft deres andel af 
problemer med de døde. Ud over 
ejerne af de førnævnte steder, kan 
spillerne snakke med et par af de 
andre kunder på værtshuset, samt 
Malcom's nabo. 

Her er det stort set op til spillerne at 
lave handlingen. De må selv tage 
rundt og snakke med folk, med 
undtagelse af naboen, hun opsøger 
spillerne, for hun vil overbevise dem 
om hans uskyld. At det kommer til at 
virke omvendt er kun 'beklageligt'. 

 



 

 

by farce, and I strangled my sister when she 
would not consent to my advances. Soon my 
name was whispered in the night by mothers 
to terrify their babes into obedience. I am 
Breschau who bathed in the blood of children. 
As for the woman, I had her sewn to her 
lover, and skin to skin, I left them in the 
desert to be eaten by ravens, and I laughed as 
I heard them scream. I am Breschau, and this is 
my punishment. 
You must go. 
Did you not hear me, fiend? I have killed – 
I heard. You killed a number of people who by 
now would be long-since dead anyway. So what? 
You've been chained to this slab for eleven 
hundred years. Haven't you toutured yourself 
enough? 
It's not me that is torturing me. It's the 
vengeance of the Lord – did you not hear? I – 
– am Breschau. Yes, I know. But no one today 
remembers Breschau. No one. I doubt one living 
mortal in a hundred thousand could even point to 
where Livonia used to be, on a map. The world 
has forgotten you. 
But… I… am… 
Enough. Go. 
Where has he gone? 
Away. Hmm – Now, down to the waning stand for 
the last few stragglers. 
Lucifer – I do not understand – 
But it's perfectly plain, Morpheus. It's over. Wait. 
These are the last that I have to deal with. You. 
Little demons. You heard my order. Why are you 
not gone from this place? 
Don't answer him, Ketele. 
I say what I like, Rimmon-my-petal. Why? 
Because I do not believe that this pathetic 
creature is truly our Lord Lucifer. Would the 
Lord of Hell destroy his realm? Would the 

3. Motellet I: 
Før eller siden, vil spillerne tage ud af byen, 
mod det eneste motel i området. Enten fordi 
de har brug for et sted at sove, eller fordi de 
har opsporet, at det er der Malcom befinder 
sig. Formålet med denne scene, er give 
spillerne en mulighed for at forhøre Malcom. 

Settingen er et gammelt motel, med en 'sød' 
gamle dame som indehaver. Der ud over, er 
her hendes søn, som havde overtaget stedet 
efter hendes død. Stedet trænger til 
vedligeholdelse, og er i en forfalden tilstand. 

Det er forhøret af Malcom, som er 
handlingen i denne scene, men den ellers så 
søde indhaver, kan være med til at give lidt 
ekstra handling. 

 

4. Drømmen: 
Denne scene skal ramme spillerne som en 
lægtehammer mellem øjnene! Formålet er at 
få spillerne til at tvivle på den sandhed, de 
tidlige er blevet præsenteret for, og at give 
dem et kort indblik i det kaos det har skabt i 
Drømmeriget, at Helvede er blevet lukket. 

Settingen er hallerne i Morpheus slot. En 
almindelig drøm, som forstyres af Goldie (en 
baby gargoyle), men Matthew (en ravn) 
undskylder at de har forstyret, og følger dem 
ud mens han fortæller lidt om hvad der 
foregår. 

Handlingen er basalt set, at de ledes ud af 
Morpheus slot. Men spillerne skal få et 

indtryk af, hvor meget der ellers sker på 
slottet netop nu. 

 

5. Motellet II:  
Det er nu tid til at få de løse tråde spundet 
sammen. Hvilket billedtæppe disse tråde 
kommer til at danne er op til spillerne, måske 
er der nogen der påtager sig skylden, eller 
måske bliver beviserne mod en af personerne 
så overvældende, at denne kan dømmes. Men 
scenariet slutter åbent. Hvad der sker med de 
afdøde af spillerne, når de ikke længere kan 
være på jorden, det må spilleren selv 
drømme sig til. 

 

 

 

 



 

 

Lord of Hell ever free the souls held in torment? 
Would the Lord of Hell expel the Never-born? 
Would the Lord of Hell abandon the war with 
heaven? 
The Lord of Hell will do what he damn well likes. 
Leave. Now. All of you. There. Those were the 
last of tem. We're the only entities left in Hell, 
Morpheus. I was the first one here. And it looks 
like I'm going to be the last. 
Lucifer? What is happening? 
I keep telling you, Dream Lord. It's over. I am 
leaving. And I have closed down Hell. 
How? How can you even…? 
Easy. Ten Billion years I've spent in this place. 
That's a long time… and we've all changed, since 
the beginning. Even you, Dream Lord. You were 
very different back then. 
Perhaps, Prince Lucifer. 
You can forget the honorifics. Rank never 
mattered to me, now really. But the demons 
expected it… which is one reason I've quit. There 
are others… I'm tired, Morpeus. So tired. You 
knew me, Dream. You knew me when I was an 
angel. What was I like? 
You were very proud, Samael. But you were 
also very beautiful, and wise – and passionate. 
Was I? Yes… Yes, I was. I cared about so many 
things. I cared so deeply, back then, in the cold at 
the beginning of things. In the Silver City. I 
suppose that was why everything began to go 
wrong. You know… I still wonder how much of it 
was planned. How much of it he knew in advance. 
I thought I was rebelling. I thought I was defying 
his rule. No… I was merely fulfilling another tiny 
segment of his great and powerful plan. If I has 
not rebelled, another would have, in my stead. 
Raguel, perhaps. Or Sandalphon. We fell, my 
comrades in arms and I. We fell so far… So 
long… And after an eternity of falling, we came to 
rest in this place. And I knew then that there was 

1. Caféen: 

Formålet med denne scene, er at introducere 
spillerne for hinanden. De skal fange 
stemningen, af en verden, hvor de døde er 
vendt tilbage fra Helvede. Samt de skal 
fanges på krogen, så spillet kan fortsættes. 

Settingen er en lille kaffebar, ikke langt fra 
det sted, hvor Jenette blev fundet død. Det er 
mest lastvogne der stopper her, og på 
nuværende tidspunkt, er her da også kun 
servitricen, en opvasker, en enkelt chauffør, 
samt spillerne. 

Det er ikke meningen, at der skal ske de store 
hændelser i denne scene, men servitricen kan 
godt snakke lidt om rygterne om at det er 
Malcom der har dræbt Jenette, og at han 
flygtet efter det blev opdaget. 

 

Det er ikke alle karakterer der kender 
hinanden, det er kun to og to de har kendskab 
til hinanden. Men det er vigtigt at du som 
master laver en introduktion, så spillerne 
acceptere at de skal være sammen. Eller er 
der fare for at de forsvinder ud i hver sin 
retning, og dermed er scenariet slut. 

Der kan f.eks. bruges en intro som følgende: 

"I sidder fem personer omkring dette bord på 
en kaffebar ikke langt fra stedet hvor 
Jenette's lig blev fundet. Det er en lidt pudsig 
forsamling: To politibetjente, en 
privatdetektiv, en journalist samt en 

lastvognschauffør der har en personlig 
interesse i mordet på Jenette. Ja, I har faktisk 
alle jeres interesser i mordet, og i at få det 
opklaret, så I har besluttet, at i disse lidt 
specielle tider, må I arbejde sammen om at få 
sagen afklaret. Servitricen kommer over med 
mere kaffe, hun må havde overhørt jeres 
samtale - Ja, hvis I spørger mig, så var ham 
Malcom en rigtig skidt knægt, jeg husker 
godt den gang hvor han havde stået og gloet 
på et par piger, og da de grinede ad tumpen 
slog han ud efter dem med en svensknøgle. 
Ja, og nu hører jeg at han er stukket af. Så 
nogen som ham burde ikke have lov at gå 
omkring, det bare min mening." 

 

 



 

 

no way that I would ever return to Paradise… But 
I'm woolgathering. I apologize. You do not mind 
if I work as we talk? There are no more entities 
left within the bounds infernal. But I need to 
secure the last gates. 
No I do not mind. 
I have sealed or erased most of the gates. There 
are only a few I need to secure personally. You 
also rule a world, Morpheus. A world of sleepers 
and dreamers. Of stories. A simple place – 
compared to Hell. I envy you. Can you imagine 
what it was like? Ten billion years spent providing 
a place for dead mortals to torture themselves. 
And like all masochists they called the shots – 
"Burn me" "Freeze me" "Eat me" "Hurt me"… 
And we did. And then there were the demonkind. 
Imagine being their Lord and Master. A handful of 
them were once angels, who fell with me at the 
dawn. Others strayed here from elsewhere, over 
the aeons, making this place a home. And soon I 
found myself their Lord and Master. A million of 
them, or more, squabbling and warring and 
carrying on… I watched their strange little 
fashions. The centuries they spent wearing the 
bodies of animals… The ridiculous vogue for 
rhyme to denote status – Demons who spoke 
exclusively in villanelles, haiku or triolets… And 
above all, the fashion in intrigue. In the beginning 
I enjoyed it. I was – I am – more powerful than 
any of them. I could have destroyed any of them – 
perhaps even all of them – without much effort. So 
I manipulated them; Set them one against the 
other; Let them faction and divide and plot. But… 
But I grew weary, Dream Lord. Mightily weary. I 
ceased to care. And the mortals! I ask you – Why? 
Tell me that – Why? 
"Why" what, first among the fallen? 
Why do they blame me for all their little failings? 
They use my name as if I spend my entire day 
sitting on their shoulders, forcing them to commit 

2. Landsbyen: 

Formået er her, at spillerne skal informeres 
og misinformere. Nogen søger sandheden, og 
her er det muligt at finde dele af den, men 
andre ønsker at skjule sandheden, og de har 
mulighed for at skjule den i deres løgne, eller 
ved at hindre de andre. 

Settingen er lille landsby, som ikke består af 
mere end en enkelt hovedgade. Her er en 
købmand, en barbér, en tankstation, samt et 
værtshus. Folk er ikke overvældende glade 
for at snakke med fremmede, de har haft 
deres andel af problemer med de døde. Ud 
over ejerne af de førnævnte steder, kan 
spillerne snakke med et par af de andre 
kunder på værtshuset, samt Malcom's nabo. 

Her er det stort set op til spillerne at lave 
handlingen. De må selv tage rundt og snakke 
med folk, med undtagelse af naboen, hun 
opsøger spillerne, for hun vil overbevise dem 
om hans uskyld. At det kommer til at virke 
omvendt er kun 'beklageligt'. 

 

Købmand: 
Han kan fortælle at Mary, som var hende der 
fandt Jenette, kom ind i hans butik for at 
ringe til politiet den morgen. Hun sagde at 
liget lå ved nogle tydelige hjulspor i mudret. 
Som var hun blevet kastet ud ad en bil. Så 
købmanden kan ikke forestille sige at 
Malcom er skyldig, for han kører ikke bil. 

Kelly husker godt hjulsporene, men ødelagde 
dem, da de måske var fra hendes bil. Mary er 
senere flyttet fra byen. 

 

Barberen: 
Han ved intet om noget, men for et par dollar 
kan han sige hvad som helst, ja han vil endog 
vidne i retten, for den rette pris. 

 

Tankstationen: 
Tankpasseren forstår det ikke. Malcom er en 
god ung mand, ham er bare ikke særlig 
smart. Han må været blevet skræmt, det har 
sikkert en fornuftig forklaring. Men han gik 
til politiet, da han fandt dameundertøjet med 
blod på. Men det kan ikke passe det skulle 
havde ligget der et år, for Malcom fik først 
det skab for 6 måneder siden. 

 

Værtshuset: 
En af gæsterne der kommer tæt på Matt 
råber: "Vig bort fra dæmon", slår korsets 
tegn og løber væk. Hvis han fanges, vil han 
først være hunderæd, men ellers sige at Matt 
skal gå til præsten, og vil ikke sige andet. 

 

Malcom's Nabo: 
Hun prøver at sige at Malcom er god, og ikke 
kan gøre nogen fortræd, men kommer til at 
sige at han holde så meget af pigen, at havde 
hendes billede ude i træskuret. 



 

 

acts they would otherwise find repulsive. "The 
Devil made me do it." I have never made one of 
them do anything. Never. They live their own tiny 
lives. I do not live their lives for them. And then 
they die, and they come here (having transgressed 
against what they believed to be right), and expect 
us to fulfill their desire for pain and retribution. I 
don't make them come here. They talk of me going 
around and buying souls, like a fishwife come 
market day, never stopping to ask themselves why. 
I need no souls. And how can anyone own a soul? 
No. They belong to themselves… They just hate to 
have to face up to it. Yes, I rebelled. It was a long 
time ago. How long was I meant to pay for that 
one action? So now it's over. I have sent all of 
them away – all of hell's inhabitants. 
Where… have you sent them? 
Away. I don't care where they've gone. Heaven. 
Earth. Limbo. The Far Realms. Who knows? But 
they won't be coming here any more. Hell is over. 
And what will you do now? 
I don't know. To be honest, Dream Lord, I have 
not given it much thought. I could not return to the 
Silver City – even if I wished to. I could never 
again be an angle… Innocence, once lost, can 
never be regained. What will I do now? I could lie 
on a beach, somewhere, perhaps? Listen to music? 
Build a house? Learn how to dance, or to play the 
piano? It matters not. I have had my fill  of the old 
life. And that is all I care about. Strangely enough, 
Dream Lord, I owe my decision to you. 
To me? 
Yes. To you. It was when I heard you were 
coming… That was what gave me the impetus to 
do this – to do what I should have done millennia 
ago. Perhaps this is the ultimate freedom, eh, 
Dream Lord? The freedom to leave… 
I thought… I thought that we would fight, 
Prince Lucifer. 
Fight? No. No fighting. I'm tired of fighting, 

3. Motellet I: 

Før eller siden, vil spillerne tage ud af byen, 
mod det eneste motel i området. Enten fordi 
de har brug for et sted at sove, eller fordi de 
har opsporet, at det er der Malcom befinder 
sig. Formålet med denne scene, er give 
spillerne en mulighed for at forhøre Malcom. 

Settingen er et gammelt motel, med en 'sød' 
gamle dame som indehaver. Der ud over, er 
her hendes søn, som havde overtaget stedet 
efter hendes død. Stedet trænger til 
vedligeholdelse, og er i en forfalden tilstand. 

Det er forhøret af Malcom, som er 
handlingen i denne scene, men den ellers så 
søde indhaver, kan være med til at give lidt 
ekstra handling. 

 

De kan enten ende op her, fordi det er det 
eneste sted at overnatte i området, eller fordi 
en i byen fortæller, at Malcom er set gå i den 
retning ud af byen. 

 

Miss Pratt: 
Hun er en sød gammel dame, der kommer 
med te og kage til gæsterne. Hun er død, og 
tilbage efter en tur i Helvede, for hende skyld 
over at havde dræbt sin mand, sin datter, 2 
gæster samt et postbud. Hun er den lidt 
skrappe type, som gerne irettesætte sine 
gæster. 

 

George: 
Han overtog motellet for flere år siden, men 
har accepteret at hans mor nu er tilbage og 
styre det. Han fortæller gerne, at den eneste 
anden gæst er Malcom, og at han har betalt 
for de kommende 14 dage. 

 

Malcom: 
Når de finder ham her, prøver han ikke at 
flygte mere, han bryder bare grædende 
sammen. Han er både uvidende og 
uintelligent. Han ved ikke hvor de ting i hans 
skab kom fra, og han har ikke gjort Jennet 
ondt, han kunne lide hende. 

Hvis de begynder at presse ham lidt for 
meget, reagere han voldsomt. Han kaster ting 
efter folk, og kan finde på at slå ud efter 
dem, men han er ikke stærk. 

 



 

 

 Morpheus. 
But – your responsibilities? 
I have no responsibilities. Not any more. There. 
That was the last of the gates. All entrances and 
exits are sealed. Hell is closed. 
Ngy roahd ruszcivah… Ngreekinghsz, ngy 
rroahd… 
Mazikeen? Why are you still here? I am your Lord 
no longer, child. 
Ngo. Heou are shzkill ngy rroahrd. I rill ngot 
vorszhake heou… Hai hruvv heou, ngarsshter… 
I am no longer your master, Mazikeen. But you 
may love me, if you wish. Let me introduce you. 
Dream of the endless, this is Mazikeen, a daughter 
of Lilith. Mazikeen, this is Dream. 
Rhucivah. Where heou ngo, I rill vforrow. Rett 
nge ngo rizh heou. Hrreezse. I nuzsht shtay vhy 
heour szhidze vor effhver. 
Stay by my side? Hmm. Mazikeen. Give me your 
knife. 
Szire? 
Mazikeen: You may not go with me. I am sorry. I 
do not know where I am going, but wherever I go, 
I will be traveling alone. Come close to me. It is 
enough for me to know that you care for me, 
Mazikee. I thank you. Now go. Goodbye, 
Mazikeen. You are very beautiful. Morpheus. You 
must cut off my wings. It is the last thing that need 
doing. Please, do this thing for me. 
Very well, Lucifer. If that is truly what you 
wish. Lucifer. I came here for a woman. To free 
her. To apologize to her. Her name is Nada. She 
was… 
Aaahhhiihee! Yes… I… Re… member… her. 
Where is she, Morningstar? 
Hh. Ah. Hh. Out there… somewhere. There are… 
so many of them… All my little… Disembodied 
refugees… Fluttering away through the 
dimensions… And what will they do on earth… I 
wonder… when the dead start coming back? 

4. Drømmen: 

Denne scene skal ramme spillerne som en 
lægtehammer mellem øjnene! Formålet er at 
få spillerne til at tvivle på den sandhed, de 
tidlige er blevet præsenteret for, og at give 
dem et kort indblik i det kaos det har skabt i 
Drømmeriget, at Helvede er blevet lukket. 

Settingen er hallerne i Morpheus slot. En 
almindelig drøm, som forstyres af Goldie (en 
baby gargoyle), men Matthew (en ravn) 
undskylder at de har forstyret, og følger dem 
ud mens han fortæller lidt om hvad der 
foregår. 

Handlingen er basalt set, at de ledes ud af 
Morpheus slot. Men spillerne skal få et 
indtryk, af hvor meget der ellers sker på 
slottet netop nu. 

 

Karaktererne skal sove på et tidspunkt. Tag 
dem så ind enkeltvis og spil en kort drømme-
scene med hver. For Matt er det hans 
menneske del der drømmer, dvs. at han 
senere i drømmen kan bede de andre om 
hjælp. 

Matt's drøm om ham som heltemodig betjent. 
Kelly's drøm er om hende som barn, hvor 
hun får tæv for ikke at spids op m.m. Charles 
drømmer den samme drøm igen, tre skud 
mod forbryderne, men den ene er hans 
partner, der har et bebrejdende blik. I Craig's 
drøm er han en redaktør på en stor avis, som 

kun arbejder med mordsager. Diks's drøm er 
på en legeplads, hvor han leger med alle 
børnene, og der er ikke nogen der er uartige. 

Men alle drømmene ende med at de pludselig 
står i en står mørk sal, sammen med de fire 
andre. Hen over gulvet hopper et lille gyldent 
dragende-ligende væsen. Det er Goldie, en 
baby gargoyle, som uheldigvis er kommet til 
at forstyrer deres drømme. Efter ham 
kommer Matthew flaksende, han er en stor 
sort ravn. Nå han ser karaktererne stopper 
han op: "Ups, je… jeg undskylder mange 
gange, men I burde ikke være her. Det var 
Goldie her, han kom til… Når lige meget, 
han opdager det nok ikke, han har så 
frygteligt travlt. Kom så skal jeg følge jer 
ud." 

Spillerne har ikke selv styr over hvor de går, 
de nærmest driver ned af korridorens efter 
Matthew. Han snakker løs, næbet går på 
ham, men hvad han bl.a. kan fortælle 
spillerne: 

Morpheus (Drømmen) har fået nøglen til 
Helvede, efter det blev lukket. 

Her er en stor rådssamling, men mange fine 
herre, om hvad der skal ske med Helvede. 

De døde skal ikke være urolige, Morpheus 
søster, Døden, skal nok tage sig af dem, når 
hun får tid. 

Den person de fleste spor peger på som 
drabsmand, afviser Matthew som skyldig. 



 

 

Perhaps you'll find the woman, Dream King. I 
wish you luck. Now, you return to your realm, and 
I will take my leave of mine. Oh – Morpheus? I 
swore once that I would destroy you, did I not? 
Yes. You did. 
Well, we are now outside the bounds of Hell… 
This is for you, Dream Lord. Take it. 
The key to Hell? 
Exactly. It's yours now. Perhaps it will  destroy 
you, and perhaps it won't. But I doubt it will make 
your life any easier. It's all yours, now, Morpheus. 
You're the sole monarch of a locked and empty 
Hell. Perhaps I ought to have given it to you with 
my best wishes. I could have told you that I hoped 
it would bring you happiness. But somehow… 
somehow I doubt it will. 
I feel cold. 
 

5. Motellet II: 

Det er nu tid til at få de løse tråde spundet 
sammen. Hvilket billedtæppe disse tråde 
kommer til at danne er op til spillerne, måske 
er der nogen der påtager sig skylden, eller 
måske bliver beviserne mod en af personerne 
så overvældende, at denne kan dømmes. Men 
scenariet slutter åbent. Hvad der sker med de 
afdøde af spillerne, når de ikke længere kan 
være på jorden, det må spilleren selv 
drømme sig til. 

 

Efter denne nats drøm, er alle sammen trætte 
af efterforskningen af Jenette's mord. De 
fleste har lyst til at rejse væk. 

Men når de vågner, er det tid til at de træffer 
en beslutning. Hvem er det der er den 
skyldige. Er det dem selv, er det Malcom 
eller er den en anden? For nogen er det blot 
en beslutning de træffer for dem selv, men 
for andre, skal denne beslutning præsenteres 
for andre. Hvilke beviser har de? 

 

Lad spillerne på tur beskrive hvem deres 
karakter tror der er den skyldige. De kan 
også fortælle lidt om deres egne 
hemmeligheder, for at forklare denne 
overbevisning. 

 

Epilog 
Hvem er den skyldige? Hvad er der i det hele 
taget sket? Det er ikke spørgsmål jeg kan 
besvare, men det kunne jo være de alle var 
skyldige. At Dick havde voldtaget Jenette, at 
Kelley havde gennemtævet hende, og Craig 
til sidst havde skåret halsen over på hende. 

Men det er kun en teori, hvad der virkeligt 
skete, vil vi aldrig finde ud af. 

 

Hvad er det jeg har ønsket at fortælle med 
dette scenario? 

Det har intet med opklaringen af et mord at 
gøre. Ingen af dem bekymre sig overhovedet 
om Jenette. Dette handler om at kunne leve 
med sin egen skyld. Dem der har været i 
Helvede, var der ikke for at blive straffet, de 
var der fordi de forventede at blive straffet, 
da de ikke havde kunne leve med deres 
skyld. Lucifer fortæller: '…providing a place 
for dead mortals to torture themselves. And 
like all masochists they called the shots - 
"Burn me" "Freeze me" "Eat me" "Hurt 
me"… and we did.' 

Vi har alle foretaget handlinger vi senere har 
fortrudt, men det er vigtigt at vi lære at leve 
med det. 

Jeg undskylder at jeg blev så morals her til 
sidst. 

Kjeld. 



 

 

 

MATT WAGNER 
Født: 1969-03-07 

Matt Wagner er en kedelig politibetjent, som 
altid følger bogen, og aldrig gør noget galt. Han 
er typen, som altid starter dagen med et bad, 
møder til tiden på arbejdet, og de enkelte gange 
han har været nær en pige, er det ikke blevet til 
noget, for han respektere jo en dame. 
Heldigvis er du ikke Matt Wagner, du er 
Marmohrn, en dæmon som bruger hans krop som 
skjulested lige for tiden. Du har fuld kontrol, og 
han kan blot sidde passivt og se på hvad du 
bruger han krop til. 
Du har tjent i Helvede gennem århundrede, 
tortureret og pint jeres 'klienter'. Men indimellem 
har der været tid til at plage de levende. Det var 
her du lærte Matt's sind at kende, og det var din 
udvej. 
For knapt et måned siden kom Lucifers ordre; 
Forsvind fra Helvede, skrid. Ok, ikke lige han 
ord, men alle begyndte at forsvinde ud i 
intetheden. Ikke noget sjovt sted at være, så du 
tog en chance, stak af for at gemme dig i Matt's 
sind. Det kan ikke være evigt, og de bliver ikke 
glade for at finde ud af at du stak af, men hva'. 
  
Mordet på Jenette Kahn: 
Ud fra Matt's noter har du fundet ud af, at hun 
blev fundet død i et buskads langs landevejen i 
juni '97. Hun var blevet gennembanket, voldtaget 
og fået halsen skåret over, rigtigt godt håndværk. 
Tidligere havde Kelly Jones, en anden betjent, 
arbejdet på sagen, men havde ikke fundet ud af 
noget videre. Men Matt har fundet et spor på en 
Malcom Jones. En tankpasser var kommet ind og 
afleveret noget undertøj med indtørret blod og et 
halssmykke, dette halssmykke havde Jenette haft 
på den aften hun var forsvundet. Tankpasseren 
havde fundet det i Malcoms arbejdsskab. 
Malcom var tidligere blevet afhørt, for han var 
kendt som lidt at en tosse, der havde et godt øje 
til pigen, men denne afhøring havde ikke bragt 
noget op. Matt's havde taget ud for at snakke 
med Malcom, men da var han stukket af. 
Du har også hørt, at en journalister, Craig 
Russell, også er på sagen. Han er en gammel 
bekendt, en du har plaget. 

Den sidste tid: 
Samme dag, hvor du havde overtaget styringen 
af Matt, dukket Kelly Jones også op. Hun havde 
været en tur i Helvede. Det var ikke kun 
dæmonerne der var blevet smidt ud, men nogen 
af jeres 'klienter' er vendt tilbage til jorden. En 
gang rod med de døde vandrende rundt, men det 
skal du ikke blandes ind i. Kelley genoptag sit 
arbejde, og du accepterede at få hjælp i sagen om 
Jenette. 
Det kunne værre meget sjovt at finde ud af, om 
det også er denne Malcom, der har dræbt Jenette. 
Ikke at det betyder noget for dig, men det er 
underholdende, og så spiller du din rolle som 
Matt Wagner. Det er vigtigt at der ikke er nogen 
der opdager at du ikke er Matt, for så bliver du 
bare også smidt ud af her også, ud i intetheden. 
Hvis man kan få nogen, f.eks. Kelley, til at få en 
skyldfølelse og plage dem lidt med det, så ville 
det være herligt, men man skal være forsigtig 
disse dage. 



 

 

 

CRAIG RUSSELL 
Født: 1967-10-03 

Da du fortalte de andre journalister og din boss, 
at du ville gå freelance, og at du ville specialisere 
dig i mordsager, så grinede de ad dig. "Det kan 
du ikke leve af, mordsager er noget man falder 
over ved et tilfælde", sagde de. Men de tog fejl. 
Du har fået skrevet adskillige artikler og mange 
forskellige drab. Det er nødvendig at man rejser 
meget rundt, når man arbejder på den måde, som 
du gør, men det genere dig ikke. 
Problemet med at man ikke ved hvor den næste 
morder slår til, og når man endelig når frem til 
stedet, så er sagen gammel. Det problem er løst 
meget simpelt. Du begår blot selv mordene. En 
opgave for en god journalist, er at være på rette 
sted det rette tidspunkt, og det er du. Der er folk, 
som har fundet det påfaldende, men man tror 
ikke på det. Så længe du har en digters 
inspiration, og fortsat kan finde på nye mord, så 
har du et fast arbejde. 
  
Mordet på Jenette Kahn: 
For et år siden, skrev du en artikelserie om 
mordet på en pige, som var blevet voldtaget og 
tortureret. Hun var blevet gennembanket med 
jern rør, hendes fingre var blevet knust, og 
hendes øjne prikket ind. Alt i alt et flot mord, 
men du husker ikke rigtig, om det var dig der 
lavede det, eller om du blot skrev om det. Med 
tiden glider den ene artikel ud med den anden. 
Men nu er du i nabolaget igen, hvor du høre at 
der er kommet en ny betjent på den gamle sag, så 
måske er tiden moden til at skrive en artikel 
mere om den gamle sag. Der er blot brug for en 
mistænkt, og til det er landsbytossen Malcom 
passende. Det er velkendt at han havde et godt 
øje til Jenette, og han har før reageret voldeligt 
over for nogle piger som havde grinet af ham. 
Du så den nye betjent, Matt Wagner, her 
forleden. Han virkede bekendt, på en underlig 
måde, lidt ligesom smerten fra en gammel sports 
skade. Må hellere være lidt ekstra forsigtig. 

Den sidste tid: 
Det er nu knapt et måned siden de døde vendt 
tilbage, men så længe ingen af dem du har 
skrevet om giver dig problemer, så bekymre det 
ikke dig. Du har travlt med den nye artikel. 
Den gamle sag er blevet taget op igen, og du har 
forsynet dem med nogle gode spor. Et par  
velplacerede blodige trusser og BH i Malcoms 
arbejdsskab, på en måde så bossen ikke kunne 
undgå at se dem, men tilstrækkeligt hengemt til 
at de kunne havde ligget der det sidste år. Ja, det 
er nok til at skabe interesse til at starte med. OK, 
hverken blodet eller tøjet er fra Jenette, men ved 
også at placere hendes halssmykke i skabet, er 
vejen sikker. Efterforskningen er på vej, men den 
må ikke gå for hurtig, for så Malcom må væk. 
Du laver et interview med fjolset, hvor du bl.a. 
spørger ham om han er ligeglade med at komme 
i fængsel, og hvorfor han ikke er flygtet endnu. 
Og ganske rigtig, næste morgen er han væk. 
Nu vil du følge politiets arbejde, og måske 
hjælpe lidt, så Malcom kan dømmes skyldig. 

 



 

 

 

KELLEY JONES 
Født: 1964-09-05 - Død: 1997-11-17 

Som en kvinde i politikorpset, må man være 
hård, og det er du blevet. Da du for snart mange 
år siden, startede i korpset, havde du et naivt 
billede af betjente som lovens håndhævere og 
udøvere af retfærdighed. Du er blevet klogere. I 
det virkelige liv, er man nød til at acceptere 
bestikkelse, og når narkohandlerne og andre 
forbrydere blot vandre ud på gaden, dagen efter 
man har anholdt dem, så kan man lige så godt 
opkræve 'afgifter' fra dem. Med den løn korpset 
udbetaler, er det sku' kun fair. 
Nogen gange mister du kontrollen over dit 
temperament, det er sku' lidt uheldigt, specielt 
fordi du senere har svært ved at huske hvad du 
har lavet. Der er nogen der kar kaldt dig 
skizofren, men det er en gang vås. Du har blot et 
stort ansvar, og nogen gang koger det over. 
 

 
Mordet på Jenette Kahn: 
Du husker ikke helt klart den aften. Kollegaerne 
havde været på nakken af dig hele dagen, og du 
var noget irritabel. Du mindes at du afreagere på 
en hjemløs eller en gennemrejsende eller en eller 
anden. Der var i hvert fald blod på tøjet, da du 
kom hjem. 
Dagen efter bliver du sat på sagen om en pige, 
der var blevet gennembanket med et jernrør og 
fået halsen skåret over. Først fik du lidt kolde 
hænder. Var det hende? At skære halsen over 
piger er ikke det du plejer at gøre, men hvis hun 
døde da du bankede hende? Det kunne godt 
havde været dig, så du ryddede godt op. En 
tilfældig mands sæd blev placeret i hende, og 
vidner var der ikke nogen af, ikke nogen man 
behøvede at tage seriøst. Det er ikke svært at 
forplumre sagen, skaffe en række modstridende 
vidneudsagn for et par småpenge. Kniven fandt 
du selvfølgelig aldrig, men du satte da nogle til 
at trække lod gennem et vandhul, så det så ud 
som om du lavede noget. Du fandt hendes 
halssmykke, men det solgte du til en samler, som 
kan lide ting fra mordofre. 
Sagen uopklaret, hverdag fortsætter. 

Den sidste tid: 
Der var et uheld her i november. De her 
gadehandlere, som du havde taget penge fra, for 
at se bort fra deres stoffer, de ville su' ikke 
betale. Du gør som du plejer, truer dem med 
cellen, men den ene trækker en pistol, den flab, 
du bliver sur og giver ham en gang tæsk, du 
stopper ikke med at sparke da han ligger ned. 
Men du bliver først opmærksom på pistolen, da 
du ser den i hans makkers hånd. Du hør to skud, 
og det føles som at blive ramt af en bil. 
Den næste tid er sku' ikke sjov. Du har ellers 
ikke været videre kristen, men dette måtte sku' 
være Helvede. Hukommelsen er barmhjertig, du 
husker ikke smerten i detaljer, men det var en 
konstant langtrukken pinsel. Ingen troede det 
skulle ende, men blot fortsætte til evigheden.  
Men det sluttede, I blev alle sammen smidt ud. 
Så ser du at en grøn betjent, Matt Wagner, har 
overtaget sagen om Jenette Kahn. Selv om man 
er død, så vil man sku' ikke anklages for mord, så 
du 'hjælper' i sagen, det er jo dit speciale. 
I Helvede så du også en gammel bekendt, 
Charles Vess, som var en betjent der 'uheldigvis' 
kom til at skyde sin partner. Han er kommet her 
til byen som privatdetektiv. 



 

 

 

DICK GIORDANO  
Født: 1956-02-29 - Død: 1997-09-05 

Som langturschauffør har man sin frihed, man 
kan selv bestemme sin dag. Men den kan godt 
blive lidt ensom, når man sidder der. Og når man 
tilbringer så meget tid på vejen, så er det ikke let 
at finde sig en hustru, ikke fordi der er noget galt 
med dig, du er stor og stærk, har måske lidt 
mave, men hva'. 
Men til at fordrive tiden, så samler du tit blafre 
op, de er hyggelige at snakke med. Men det er 
forfærdeligt at der er så mange børn der blafre. 
Unge piger eller drenge burde ikke tage med i 
fremmede mænds lastbiler, så de opfordre jo 
næsten til at man forgriber sig lidt på dem. De 
græder måske lidt, men de har ikke noget i mod 
en stor mands kærlighed. 
  
Mordet på Jenette Kahn: 
Du har senere læst i aviserne, at hun var blevet 
voldtaget, tævet og dræbt. Hun havde fået halsen 
skåret over. Du frygter, måske var det dig der 
gjorde det, du ved det ikke. Det kan godt passe 
det var den aften du kørte gennem byen, og der 
er jo så mange unge piger der er uforsigtige. Du 
samlede vist nok en blafre op den aften, men 
skåret halsen over på hende, nej det ku' du aldrig 
gøre. Eller ku' du? Du er ikke sikker. 
Du så billedet i avisen, hun så ud som en sød 
pæn pige, ikke en der lader sig samle op af 
fremmede mænd. Det ville være forkert af 
hende, men hvem kunne dog finde på at slå 
hende for det? Men er det hendes hårbånd, som 
du har liggende i handskerummet? 
Du husker journalisten Craig Russell, han har 
været en god ven, det var ham der skrev de fleste 
artikler om mordet. Hvis det skulle vise sig, at 
det var dig, så er der ikke nogen der må finde ud 
af det, specielt ikke Craig. Men tænk, tænk hvis 
du kunne blive sikker på din uskyld. 

Den sidste tid: 
Det er snart et år siden, at du havde et uheld. Den 
her dreng, han var måske 16 år, men han lignede 
en på 13, du havde samlet ham op, og han var 
stukket af hjemme fra. Uartige dreng, men du 
ville vise ham, at du holde af ham. Da du lagde 
hånden på ham, slog han dig, du blev 
forskrækket og mistede kontrollen over vognen, 
pludselige var der et træ. Det var synd for 
drengen, han døde også. 
Du havde ikke opført dig pænt, så du skulle 
straffes. Det var forfærdeligt i Helvede, du vil 
ikke tilbage der til. De sagde slemme ting, brugte 
beskidte ord om hvad du havde gjort ved 
børnene, og de sagde at du havde dræbt pigen. 
Men det har du ikke, måske ikke. Og så blev du 
smidt ud, du fik mulighed for at komme tilbage 
til jorden, så du kunne bevise din uskyld. Der er 
en privatdetektiv, Charles Vess, som også var i 
Helvede, han vil hjælpe dig. 



 

 

 

CHARLES VESS 
Født: 1954-11-15 - Død: 1998-02-08 

Du har et arbejde som privatdetektiv, men det er 
ikke dit drømme job. Du har tidligere været 
politibetjent, og det var et godt job, men du var 
nød til at sige op, du kunne ikke leve med det. 
Du har dræbt din egen partner og gode ven! Det 
var et uheld, men det får dig ikke til at føle 
bedre. Det var en hektisk arrestation af en 
narkobande. I havde sneget jer ind på dem, og 
din partner var på den anden side af huset, men 
pludselig var du blevet opdaget, og de skød mod 
dig. Du skød igen, og så opdagede ud at den ene 
af dem var din partner. Han havde set dem, og 
var kommet dig til undsætning, men du havde 
skudt mod både ham og forbryderne. Han 
overlevede ikke såret. 
Du kunne ikke leve med de andre betjentes 
blikke, de bebrejdede dig hvad der var sket. Og 
du ville aldrig kunne leve med at skulle have en 
ny partner, ikke det ansvar. Så du sagde op, og 
blev selvstændig privatdetektiv. 
  
Mordet på Jenette Kahn: 
Du husker godt sagen, den var grim. En ung pige 
der blev fundet i et buskads langs landevejen. 
Hun havde fået halsen skåret over, var blevet 
voldtaget og havde fået voldsomme tæv, 
formodentlig med et jernrør eller noget 
tilsvarende. Det var en gammel bekendt, Kelly 
Jones, der ledte efterforskningen, men hun fandt 
aldrig nogen mistænkt. 
Nu er du begyndt at undersøge sagen, og der er 
dukket nogle nye spor op. En tankpasser har 
fundet noget blodigt undertøj i en af sine 
medarbejderes skab. Denne medarbejder, 
Malcom Jones, var kendt i lokalsamfundet for at 
have haft et godt øje til Jenette, og han er da også 
tidligere blevet afhørt. Men nu hvor politiet 
havde genoptaget efterforskningen, og ønskede 
at afhøre ham igen, er han pludseligt forsvundet. 
Det lader til at han er stukket af, fordi er var 
blevet fundet beviser i hans skab. Der har varet 
noget snak om at der også er blevet fundet andre 
spor, men du ved ikke hvad. 

Den sidste tid: 
En dag blev skylden dig det for meget. Igen 
denne nat, havde du drømt om din partner. Du 
kunne ikke leve med det. Du fandt din pistol 
frem og skrev en lille note til den som ville finde 
dig. Du ringede op til den lokale politistation, 
men sagde kun din adresse, lagde røret på 
skrivebordet, puttede løbet i munden og affyrede 
et skud. Der var ingen smerte. Ikke på det 
tidspunkt. Men den kom... 
I Helvede var kun smerte. De torturerede og 
pinte dig, for dine synder. De lod dig ikke 
glemme dit drab, du skulle lide for hans skæbne. 
Det er overvældende hvor meget smerte de kan 
udsætte en for. Det var kun retfærdigt. 
Men du er blevet givet en ekstra chance. Du er 
blevet lukket ud af helvede, sammen med en 
anden mand ved navn Dick Giordano. Du hørte 
hans skrig af smerte, og du er sikker på hans 
uskyld, når han siger at han ikke dræbte Jenette 
Kahn. Hvis du beviser hans uskyld, kan du 
måske finde fred. 

 


