
Peter Hansen
13 år.

Peter går i 8. klasse og har det helt fint med at gå i skole. Han er hverken specielt klog
eller specielt dum. En ganske almindelig gennemsnitlig skoleelev.

Peter bor på en rigtig bondegård, hvor hans far er bondemand. Hans mor er
hjemmegående husmor og dybt engageret i Indre Mission. Hun går hver uge til
bønnemøde, og ser gerne, at hendes mand og søn går med. Faderen har organiseret sin
tid sådan, at han lige netop skal passe sine køer når der er bønnemøde.

Peters pligt på gården er at drive grisebesætningen, som han skal fodre hver morgen
klokken 6,30 og igen om aftenen klokken 17.30. Hans far er meget streng med, at det
bliver gjort punktlig og til rette tid. Ikke noget med at forskyde fodringstiden en halv
time.

Peter mødte første gang Torben i skolegården, på den skole, hvor Peter går. Her stod
Torben omringet af en flok unger, og byttede Magic-kort. Peter blev straks hooket på
dillen og købte samme dag sit første Starter Deck hos boghandler Moltoft, uden at hans
forældre fik noget at vide om det. Samme dag blev han inviteret til at blive medlem af
Den sorte Lotus, hvilket er noget af det fedeste, han nogen sinde har været med til.



Sanne Jensen
16 år

Sanne har efter niende klasse fået et job i den lokale kiosk. Hun er ikke specielt god til
regning, så der kan nemt mangle 500 kroner, når kassen er gjort op. Desuden har hun
svært ved at gøre sig forståelig: “Ved I hvad, vi sku’....... li’e som.... I ved,.... noget med, og
sårn.” Hun bliver desuden meget frustreret, hvis ingen forstår, hvad hun siger.

Hun går til dagligt rundt i en laset cowboy-jakke og sort trøje og bukser. Hun er en stor
fan af heavy/death-metalbandet “Bad Connections” et ungdomsband, der har hjemsted i
Vejsted. Hun forsøger desperat at blive sanger i bandet, eller i det mindste blive kæreste
med forsangeren Poul Nielsen.

Hun bor sammen med sin mor i blokkene. Moderen er fraskilt og efter skilsmissen er
moderen begyndt at drikke. Hendes far bor i København.

Sanne opholder sig helst så langt og så længe som muligt væk hjemmefra og sover tit ved
sine kammerater. Oftest hos Peter Bjerregaard eller Bjarne Skov, der også er medlemmer
af rollespilklubben og alligevel sidder oppe hele natten foran deres PC’ere. Hun er ikke
interesseret i nogen af klubbens drenge i romantisk forstand. Hendes hjerte banker helt
og holdent for Poul Nielsen.



Bjarne Skov
16 år

Bjarne bor i parcelhuskvarteret ikke langt fra Peter Bjerregaard, der også er medlem af
rollespilklubben. De to har en fælles-interesse i computere, men hvor Peter er mest
interesseret i spil, er Bjarnes hovedinteresse programmering, hacking og kommunikation
via Internet. Han er den eneste i Vejsted, der rent faktisk er tilsluttet Internet. En af hans
store hobbyer er at hacke sig ind i folkeregistret og få nyttige oplysninger om folk.

Hans værelse virker næsten forseglet for indtrængende. Det er rodet og dunkelt, hvilket
han har det fint med. Den eneste belysning, der findes der, er hans skrivebordslampe og
hans PC-skærm. I loftslampen er pæren sprunget, men han har ikke haft brug for at
skifte den endnu; han ved jo alligevel, hvor alting er. Rullegardinet foran vinduet er gået i
stykker, og er derfor altid rullet ned. Han lever sådan set altid i et konstant tusmørke.
Når han går ud, tager han ofte solbriller på, ligegyldigt hvordan vejret er. Den eneste han
uden protester lukker ind i sine private gemakker er Peter Bjerregaard.

Ud over computere interesserer han sig for astronomi og har et lille amatørobservatorium
i et skur i baghaven. Hvis han ikke lige sidder foran sin PC’er befinder han sig sikkert
her med øjet klistret til linsen. Han ved meget om himmelfænomener, men er ikke særlig
villig til at dele ud af sin viden. Han finder det rigtig fedt at spille rollespil med Torben og
de andre.

Første gang han mødte Torben var en aften, hvor han gik rundt i Vejsted og så op i
himlen. Der var måneformørkelse. De gik stort set lige ind i hinanden, og efter få
undskyldninger begyndte de at diskutere forskellige himmelfænomener og opdagede
derved en fælles interesse. Torben har ved en senere lejlighed vist Bjarne en stor samling
af astronomi-bøger.

Spiller desuden en del Magic men er mest samler.



Peter Bjerregaard
17 år

Peter bor sammen med sine forældre i parcelhuskvarteret. Han er meget historisk
interesseret og bruger megen tid på at opsøge biblioteket for at få nye oplysninger om alt
og alle. Specielt er han interesseret i vikingetiden og han bekender sig i hemmelighed lidt
mere til asatroen end til kristendommen. Dette betyder dog ikke meget for ham. Han
opfatter det nærmest som en leg.

Peter har store ambitioner om at skrive sin egen udgave af verdenshistorien på sin PC’er;
et slags kartotek, hvor man kan søge på alt og alle, men også læse det kontinuert.
Desværre har han hverken den fornødne erfaring eller tålmodighed til at lave sådan et
program, så han er aldrig rigtigt kommet i gang med det. Desuden er det også meget
sjovere at teste alle de spil, som Bjarne Skov henter hjem via Internet og skolens modem.
Bjarne er lige som Peter medlem af rollespilklubben Den sorte Lotus, og de bor i
nærheden af hinanden.

Peter er droppet ud af niende klasse og har i et år arbejdet på Storekøbing Kølefabrik,
men går i år arbejdsløs, hvilket han har det fint med. Hans forældre har en stor villa i
udkanten af parcelhuskvarteret. Han har det meste af tiden villaen for sig selv, da hans
far arbejder som salgskonsulent for Storekøbing Kølefabrik og kun er hjemme i Vejsted i
weekenden. Hans mor er journalist og bliver ofte sendt ud i verden. For tiden har Peter
villaen for sig selv, da hans far er til messe i Hamburg og hans mor dækker nogle
forhandlinger i Brussel.

Peter er en flot ung mand med halvlangt, sort bølget hår, rolige brune øjne og et lille
charmerende smil. Han er et yndet offer for Vejsteds piger, men tager sig ikke meget af
sin popularitet. Alt det der med piger er ikke nær så interessant som for eksempel
kongerækken og Saxos Danmarkshistorie. Det hænder af og til, at han beslutter sig for
at give efter for en eller andens kurmageri og kommer sammen med hende i et par dage,
indtil det går op for ham, at hun heller ikke gider diskutere Svend Tveskægs liv med
ham.

Peter mødte Torben gennem Torbens lillesøster Iben, som han kom sammen med en tid.
Han fandt hurtigt ud af at Torben vidste mere om historie end lillesøsteren og droppede
derfor bekendtskabet med lillesøsteren og blev gode venner med Torben.

Han spiller Magic og sætter en ære i at have en god historie fra danmarkshistorien at
bygge sine decks op om. Harald Blåtand, der kristnede danerne? Blå og hvid, selvfølgelig.
Eller Dannebrog, der faldt ned fra himlen? Rød, hvid med masser af Crusades.



Ronnie Jensen
19 år

Journal for: Ronni Jensen 

Journal start: 12.04.1984.

Psykolog: Ejnar Jung

12.04.84 Ronnie, elev i første klasse. Søn af direktør
for Vejsted Persiennefabrik, Jens Jensen. Ronnie
deltog i dag i et møde med undertegnede på
undertegnedes kontor uden forældrenes
tilstedeværelse. Ronnie virkede indesluttet og
uengageret. Har problemer med indlæring.

07.08.84. Ronnie, elev i anden klasse. Har i sommerferien fået konstateret sukkersyge.
Nedtrykt og deprimeret. Fortsatte indlæringsproblemer.

17.01.85. Har i den forløbne tid virket irritabel og arrig over for sine klassekammerater.
Indlæringsproblemer.

26.09.85. Note fra øjenlæge. Ronnie har fået konstateret en meget alvorlig bygningsfejl,
der har nedsat synet på begge øjne.

03.10.85. Tredie klasse. Fortsatte drillerier fra klassekammerateme. Ronnie reagerer
negativt med aggressive udbrud og vold mod klassekammerateme. Har fået meget stærke
briller.

Indlæringsproblemerne har fortaget sig, men Ronnie er stadigt tilbagestående i forhold til
sine klassekammerater.

18.0586. Klasselæreren, undertegnede og Ronnies for ældre har taget stilling til at lade
Ronnie gå tredie klasse om.

03.11.86. Ronnie bortvist fra skolen i en uge efter overfald på lærer, der havde sendt
ham uden for døren. Jeg finder drengen følelsesmæssigt afstumpet.

10.04.87. Ronnie sendt op til mig efter at være blevet fundet på toilettet i færd med at
skære sin pulsåre over.

24.07.87. Ronnie ringede i går til mig og fortalte, at han følte sig ensom i sin
sommerferie. Jeg talte senere samme dag med hans mor, der benægtede at Ronnie på
nogen måde skulle kunne føle sig ensom.
(.......)

14.10.94. Ronnie kom i dag uanmeldt til mit kontor. Har endnu store problemer med at
finde kammerater. Er begyndt at spille rollespil med en vis Torben Lerhøj. En god
udvikling for en knægt, som fællesskabet har udstødt. Har endnu ikke fundet sig et job.
Bor hos sine forældre. Har tilmed taget kørekort og fået en BMW stillet til rådighed af sin
far.

04.03.95. Ronnie kontakter mig igen. Han fortalte om sin interesse i splatterfilm, en
mani, som jeg finder alarmerende. Jeg frygter, at det kan sende ham ud i en ny serie
selvmordsforsøg. Han er begyndt at spille Magick. Spiller fortsat rollespil sammen med
Torben Lerhøj o.a.



Linda Beldal
Linda blev i folkeskolen drillet meget med sit udseende. Hun var overvægtig med briller
og bumser i hele hovedet. Hun er ikke særlig køn efter de gældende normer. Efter hun er
startet på gymnasiet har hun holdt en skrap diæt og de fleste af de overflødige kilo er
forsvundet, men hun er stadig blandt de største i klassen og hun går lidt alene. Hun er
ikke den populæreste pige på skolen; men hun er heller ikke den mest udskældte. Hun
er stilfærdig af natur, men tåler ikke, at nogen kommenterer hendes udseende. Det gør
hende pisse rasende.

I folkeskolen søgte hun tilflugt fra drillerierne på skolens bibliotek, hvor hun for det
meste læste biologibøger. På gymnasiet har hun da også valgt biologi på et meget højt
niveau og er meget interesseret i gensplejsning og er i gang med at skrive en rapport om
genmanipulation. En af de vigtigste grunde til, at hun blev medlem af rollespilklubben
“Den sorte Lotus” er Torben Lerhøj. Hun mødte ham i folkeskolen, hvor han var en af de
få, der interesserede sig for, hvad hun gik og lavede. Det hænder af og til, at de tager sig
en snak på Torbens værelse over en kop te. Linda er hemmeligt forelsket i Torben, men
endnu har hun ikke turdet sige det til ham. Han virker heller ikke synderligt interesseret
i hende.

Det er Lindas held, at hun og hendes forældre bor i samme kvarter som Torben, så har
hun jo en god undskyldning for at gå sidst hjem efter en spilleaften. Og hvem ved?- den
halve time efter at de andre er gået hjem kan måske føre til et eller andet.


