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Vi befinder os i en svensk bjælkehytte ved juletid. 
Tre mere eller mindre jævne danske par er på 
hyttetur for at slappe af og nyde stemningen 
omkring karminen. Ganske uventet for de fleste 
dør Mary den anden aften, og der opstår tvivl om 
dødsårsagen. Er det et uheld, eller er det… På 
grund af den megen sne kan politiet ikke nå frem 
før næste morgen, så spillerne er sneet inde. 

Spillerne kan nu i ro og mag finde dødsårsagen 
eller den skyldige, hvis der er tale om mord. 

Rollelisten 

Hans  Tormgreen-Nielsen (HTN): En klam og 
usoigneret fotograf, der er voyerist på fuldtid. 

Jytte Tormgreen-Nielsen ([TN): En kold og 
beregnende advokat, som nok skal sørge for sig selv. 
Hun er søster til den afdøde Mary. 

Åke Karlsson (ÅK): En charmerende svensk overlæge 
på Rigshospitalets psykiatriske afdeling. 

Lise-Lotte Larsen Karlsson (LLLK): Er psykisk ustabil, 
neurotisk og gift med overlægen. 

Lennart Sørensen (LS): Et nørdprodukt fra DTU når 
det er bedst, med lyster til sodomi. 

Mary Sørensen: Smuk, men død. Var tidligere 
sygeplejerske på Åkes afdeling. Kender du en pige, 
som gerne ligger splitternøgen i et badekar en hel 
aften, er det helt i top. Ellers må du improvisere og 
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banke en eller anden ned på vej til hytten og slæbe 
hende op i badekarret. En Lolita-dukke og noget 

kunstigt blod kan dog også anvendes. 

"Cut and Play" 

"Snuff i Sneen" er et live-rollespil i stil med "How to 
Host a Murder” serien. Det kræver stort set ingen 
forberedelser og kan bruges, som det er her. I "Snuff 
i Sneen" er der en eller flere spilledere. Det betyder 
først og fremmest, at spillerne kan lyve indbyrdes, 
uden at spillet bliver ødelagt. Som spilleder skal du 
svare på spørgsmål fra spillerne og udlevere sporerne 
på de rigtige tidspunkter. Aftenen deles ind i fire 
spillerunder. Hvis en spiller undersøger noget, som 
afsløres i en senere runde, er du nødt til at bytte lidt 
rundt på sporene eller fremskynde spillet. 

Alle handouts har numre der refererer til den 

rækkefølge, som de skal udleveres i. Derudover er de 
også mærket med initialer, som henviser til den 
spiller, de skal gives til. Handout 1 og 2 sendes ud før 
spillet, mens de resterende fire skal bruges i løbet af 
aftenen. 

Eksempel: handout 4HTN skal udleveres til Hans i 
den anden spillerunde, mens handout 6LLLK skal 
gives til Lise-Lotte i den sidste spillerunde. 

How to play "Snuff i Sneen" 

Klip de forskellige handouts ud af dit Fønix blad. De 
skal bruges senere. 
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Send invitationerne og personbeskrivelserne ud til 
spillerne i god tid. 

Optag noget svensk juleradio til baggrundslyd og 
klip noget julepynt. Der skal være hyggeligt i hytten. 
Husk også en dåse kunstig sne til vinduerne. 

Find en egnet hytte i en skov og helst i Sverige. 
Køb ind til middagen. Spillerne skal selv lave 

maden, så det skal du ikke tænke på, men husk 
rigeligt med drikkevarer og gløg. Uden mad og 
drikke. 
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    CET 
Michaels "Last 
OLES SETE Te 
ud af transistorens 
små højtalere. Lyden af i EF 
vand der plasker ned i et É 
halvfyldt badekar overdøver 
ESSEN ETS HIS 
sin velkomstdrink fra sig på É i 
kanten af vasken, inden hun tager då 
sine klistrede trusser af. Lugten af 
menstruationsblod og sæd breder sig i den £ 
OT UT LT SE EGNET STE TRÆTTE SETE 
bzzzt. Lyset går ud, og musikken stopper. Der 
lyder et plask. Derefter er der stille… Lidt senere 
OG ELERS SETE SORTE ETS 
gange sprænger sikringen og tilsidst erstatter han den 
med et stykke ståltråd. "10 ampere er ikke meget, når både 
elkedel og mikrobølgeovn er igang", mumler han. Men ingen 
CLANS TSH DTT: 

    

Alle undtagen Mary venter utålmodigt ved middagsbordet. Efter et 
kvarter bliver det for meget. Lennart går med faste, tunge skridt hen mod 
badeværelset og tager i døren. "Nu må du fand'me tage dig sammen. Det er 
kun dig vi…" Mere når Lennart ikke at sige. 

EST SEE SETE SSR TE RETTET TESTEDE ETTER 
OSSE DE TESTET SÆDER STE STEDET DSN SOE NEDE FR
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Facts om den afdøde: 

Mary ligger med det meste af kroppen i badekarret. Hendes 
venstre fod hænger ud over kanten. 
Der løber blod og gult snask ud af hendes næsebor og ører. 
Blodansamling i baghovedet, Eventuelt kraniebrud. 
2. nakkehvirvel er læderet. 
Dødsårsag: Hjertestop? Kraniebrud? Drukning? Nakkebrud? 

Hans Tormgreen-Nielsen 
"Ærligt talt går jeg går jeg ikke så højt op i mit 
udseende. Jeg ser det ikke som mit problem, at mit 
fedtede hår trænger til en klipning. Jeg er 36 år gammel. 
Som regel går jeg klædt i slidte cowboybukser og 
lædervest med Marlboro smøger og min zippolighter i 
brystlommen. Jeg drikker kaffe i spandevis, og sammen 
med smøgerne har det præget mine plakbelagte 
tænder og min ånde.” 

"Til daglig er jeg fotograf. For tiden er jeg freelance på 
Ekstrabladet og Søndags BT, men der er lidt dødt for 
tiden, så jeg kan vist roligt tage fri i weekenden. Planen 
er, at jeg sammen med min kone og fire venner skal til- 
bringe weekenden i min kones og svigerindes skov- 
hytte i Sverige. Min kone hedder Jytte og er advokat. 
Hun kan godt være en skrap kælling, men hendes 
søster Mary er ret lækker, så det skal nok blive sjovt.” 

Jytte Tormgreen-Nielsen 
"Jeg har lige rundet de 30, og selvom et tykt lag 
make-up kan skjule meget, har jeg allerede en del 
rynker. Fordi jeg er advokat går jeg mest i 

designersæt med matchende nederdel og jakke, 
også i fritiden. Jeg føler mig bedre tilpas, når jeg er 
velklædt. Der har været overarbejde hele ugen, så 
det bliver rart at kunne holde fri i weekenden. 
Planen er, at jeg sammen med min mand og fire 
venner skal tilbringe weekenden i vores skovhytte 
i Sverige." 

"Min mand hedder Hans og er fotograf. Faktisk har 
jeg ikke rigtig tid til ægteskabet, men det er vigtigt 
at udvise stabilitet på hjemmefronten, så derfor vi 
er ikke blevet skilt endnu.Vi har ikke bollet i over et 
halvt år, men det betyder ikke, at jeg ikke har gjort 
det. Det har bare været med andre fra arbejdet 
eller med mig selv."   

"Det er lidt pinligt for mig at komme ind på det emne, 
men det går. Jytte og jeg har ikke haft sex sammen i 
snart et halvt år. Hun har travlt med arbejdet, og egent- 
lig tænder jeg mere på at kigge, hvis du forstår, hvad jeg 
mener. Jeg har sat små videokameraer op i hytten, så 
jeg kan optage de andre, når de ligger og boller. Jeg har 
ført kablerne op på loftet, hvorfra det hele kan styres 
centralt. For to måneder siden "skød" jeg Mary og Åke 
sammen. Båndet ligger stadig gemt i hytten.” 

Rollefordeling: 
Jytte Tormgreen-Nielsen. Advokat 

Spillet af: 
Åke Karlsson. Læge 

re re 
Lise-Lotte Larsen Karlsson. Gymnasielærer 
Skr 

Lennart Sørensen. Civilingeniør. 
Spillet af: 

  

"Jeg hader min søster, Mary. I mine teenageår var 
jeg en smule rebelsk, og da vores mor døde, 
havde hun testamenteret det meste til Mary. Hun 
har aldrig givet mig en krone, men det skal hun 
snart fortryde Den seneste tid har jeg hjulpet 
Mary med at sikre formuen i tilfælde af skilsmisse, 
da hun har et forhold kørende med overlægen 
Åke. Jeg har selvfølgelig lavet nogle "tricks", så hun 
mister de fleste af pengene." 

Rollefordeling: 
Hans Tormgreen-Nielsen. Fotograf 

Spillet af: 
Åke Karlsson. Læge 

Spillet af: 
Lise-Lotte Larsen Karlsson. Gymnasielærer 

Spillet 5 
Lennart Sørensen. Civilingeniør. 

Spillet af: 

   



Åke Karlsson 
Mad smager godt, selvom det har sin pris på 
badevægten. Alderen sætter jo også sit præg, men 
det betyder nu ikke noget for mit udmærkede 

selvværd. Jeg er 48 år og overlæge på Rigshospitalets 
psykiatriske afdeling. Når jeg ikke render rundt i hvid 
kittel, så går jeg mest i mønstrede sweaters og 
behagelige bukser.” 

Jeg er gift med den unge lettere neurotiske Lise- 
Lotte, som er gymnasielærer. Lise-Lotte er en af mine 
tidligere patienter, og hun er kun 32 år gammel. Jeg 

handler hende stadigvæk smed stærk 
nervemedicin. Gennem de sidste par år har jeg også 

et forhold kørende med min assistent, 
sygeplejersken Mary, der også kender Lise-Lotte fra 

vandlingen. Faktisk har jeg planlagt at stikke af med 
w inden længe." 

     

  

   

   
Lotte og jeg skal tilbringe weekenden i en hytte 

men med fire andre. Hytten tilhører Mary og 

Lise-Lotte Larsen Karlsson 
"jeg er vist egentlig ret normal af 
udseende. Jeg blev 32 i sommer. Til 
daglig er jeg gymnasielærer i dansk 
og geografi. Det går jeg nu ikke så 
meget op i. Min påklædning er måske 
nok lidt kedelig set med dine øjne, 
men jeg plejer at friske tøjet op med 
et fikst tørklæde eller sådan noget. 
Min mand og jeg skal tilbringe 
weekenden i en hytte sammen med 
fire venner. Hytten tilhører Mary og 
hendes søster, Jytte. Mary er min 
mands assistent og en fælles god 
ven. 

"Jeg mødte min mand under en 
behandling på — Rigshospitalets 

Lennart Sørensen 
"Jeg er 38 og foretrækker afslappet 
tøj, når jeg ikke er på arbejde. Jeg er 
Civilingeniør og arbejder mest som 

bygningsingeniør på socialt 
boligbyggeri og den slags. Der sker 
ikke så meget om vinteren, så min 
kone og jeg bruger meget tid i 
bjælkehytten i Sverige. I weekenden 
kommer hendes søster og tre andre 
venner op og besøger os.” 

"Mary og jeg har vist et meget 
almindeligt forhold. I nogle perioder 
er vi meget sammen, men her på det 
sidste er.det ikke blevet til så meget. 
Godt nok er hun en flot pige, men jeg 
tænder også på andre ting. Det er lidt 
pinligt, men jeg bliver enormt 
ophidset af køer og hunde, der gør 
det med mennesker. I hytten er der 

hendes søster, som er advokat. Der er vistnok noget 
med, at hun har ordnet Marys papirer, så hun får 
mest muligt med, når vi stikker af." 

"De fleste jeg kender, synes at jeg er charmerende og 
en rigtig hyggeonkel. De skulle bare vide. Når jeg 
arbejder, er jeg kold og 100% rationel. Det er vigtigt, 
at kunne bevare koncentrationen i pressede 
situationer. Nogle gange kan jeg godt fare op, eller 
også er Lise-Lotte bare pylret." 

Rollefordeling: 
Hans Tormgreen-Nielsen… Fotograf. 

Spillet af: 
Jytte Tormgreen-Nielsen. Advokat 

Spillet af: 
Lise-Lotte Larsen Karlsson. Gymnasielærer 

Spillefst; i. 
Lennart Sørensen. Civilingeniør. 

Spillet af: 

psykiatriske afdeling. Han er overlæge 
og meget dygtig. Jeg faldt pladask for 
hans charme. Jeg bliver nemt 
deprimeret og neurotisk, når jeg ikke 
får min medicin. Det er lidt besværligt 
med piller hver time, men det styrer 
Åke, så det er egentlig ikke noget 
problem." 

Rollefordeling: 
Hans Tormgreen-Nielsen. Fotograf 

Spillet af: 
Jytte Tormgreen-Nielsen. Advokat 

Spillet af: 
Åke Karlsson. Læge 

Spillet af: 
Lennart Sørensen. Civilingeniør. 

Spillet af: 

ingen dyr, men til gengæld har jeg 
gemt nogle nye lækre blade fra 
Holland ude i brændeskuret." 

"Der skal meget til, før jeg bliver vred 
eller ked af det. Jeg tænker nok meget 
over tingene, inden jeg reagerer, men 
det er måske meget hensigtsmæssigt. 
Mary har det med at fare op fra tid til 
anden." 

Rollerne: 
Hans Tormgreen-Nielsen. Fotograf 

Spillet af: 
Jytte Tormgreen-Nielsen. Advokat 

Spillet af: 
Åke Karlsson. Læge 

Spillet af: 
Lise-Lotte Larsen Karlsson. 
Gymnasielærer 

Spillet af:     
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Hans: 
Handout 3HTN: Da du opdagede, at Mary skulle i bad, fik du lyst til at belure 

hende. Under påskud af at hente brænde gik du udenfor og listede dig hen til det 
| åbne badeværelsevindue. Mary klædte sig af foran spejlet, men så fik hun øje på dig. 
"netop som hun trådte op i badekarret. I panik smækkede du vinduet i og løb med 

bukserne hængende om hælene om bag brændeskuret, hvor du gjorde dig færdig. 
Derefter lynede du bukserne op og hentede brænde. På vejen mødte du Lise-lotte, 
som var på vej hen mod brændeskuret.    

Jytte: 
Handout 3JTN: Idet lyset gik ud, sad du i stuen og drak en velkomstdrink, som 

Lennart netop havde serveret. Kort forinden var Hans gået ud for at hente brænde i 
brændeskuret. 

Åke: 
Handout SÅK: Da lyset gik ud, sad du på toilettet. Kort forinden havde du hørt 

nogen banke på døren ind til badeværelset ved siden af og senere lyden af. et vindue, 
der smækker i. 

I eftermiddags da du var i byenimed Mary for at købe ind, mødte I Jaari Seukennen, 
en skiguide fra skiferien sidste år. Måske så han jer kysse i banken? 

Lise-fotte: 
Handout 3LLLK: Jytte fortalte dig, at Åke og Mary har været sammen. i 

hemmelighed. Du blev vred og opløste nogle kraftige nervepiller i Marys 
velkomstdrink, da du hjalp Lennart med at servere. Du fandt pillerne i Åkes 
lægetaske. 

Lennart: 
Handout 3LS: Mary gik i bad med sin velkomstdrink, og det tog som sædvanlig lang. 

tid. Du ville gå ud på badeværelset og skynde på hende, men hun havde låst døren. 
Du nøjedes derfor med at banke to gange. Senere gik lyset ud 

Du lavede en bro over HFI relæet i sidste måned, fordi du ikke ville risikere, at 

fryseren blev slukket ved et uheld eller… 

The true story 

  

Handout 4HTN: Der røg noget ned fra vindueskarmen, og du hørte et glas smadre, | 
da du smækkede vinduet til badeværelset. 

Handout 4JTN: Du roder i Marys tøj på bænken i badeværelset og ser, at Marys 
trusser er fugtige og slimede af sæd og blod. 

  

Handout 4ÅK: I morges bemærkede du, at Mary og Lennart skændtes. Du spurgte" 
senere Mary om, hvad det var. "Lennart er bare for klam. Jeg opdagede her & 
morgen, at han havde nogle klamme fedtede blade gemt under sengen. Du veg 
gravide kvinder der boller med geder og sådan noget." 

Som sædvanligt finder du nogle nervepiller frem til Lise-Lotte, så hun kan slappe. 
lidt af. Til din store overraskelse ser du, at der mangler cirka 30 piller. Det er mere! 
end rigeligt til at slå et voksent menneske ihjel. 

Handout 4LLLK: Da Mary gik i bad, gik du ud for at hente brænde i brændeskuret. 
På vejen så du Hans stå og kigge ind ad badeværelsevinduet, som stod på klem. Du 
skjulte dig bag en hæk, og så hvordan han "gnuppede gren", mens han lurede på 
Mary i badeværelset. Pludselig smækkede han vinduet i og løb over mod 
brændeskuret. Efter fem minutter i skjul besluttede du dig for at gå mod 
brændeskuret. Her mødte du Hans med favnen fuld af brænde. Han virkede 
forpustet. Du lægger mærke til en fedtet plet på gylpen af hans jeans. 

Handout 4LS: Du stod og snakkede med Lise-Lotte i køkkenet, da du blandede 

velkomstdrinken og serverede den i stuen. 
Lise-Lotte hjalp til med at bære velkomstdrinken ind i stuen til de andre. 
Her til morgen fandt Mary dine blade med animal-sex bag ved bøgerne på 

boghylden ved sengen. Det var skide pinligt, og hun blev stiktosset. Bare hun ikke 
fortæller det til de andre! 

bagsædet bliver lidt snasket Tilsidst 
trækker Åke sig ud og smører Marys kusse 

Fønix 16 
FLS 

Facts om 
gerningsstedet: 

Døren til badeværelset er 
låst. 
Marys tøj ligger på bænken. 
Der ligger en båndoptager i 
badekarret. Stikket sidder 
stadig i kontakten. 
Der ligger et knust glas i 
håndvasken med rester af 
velkomstdrinken. 

Åke finder ud af følgende 
efter den sidste runde: 
Mary er ikke død af 
forgiftning. Du har taget en 
blodprøve, og den indholder 
ikke nervemedicin eller gift. 

Dengang Jytte og Marys mor døde, fik … ind i sæd og menstruationsblod. Det lugter 
Mary stort set hele arven. Derfor vil Jytte 
diskret, men effektivt ødelægge Marys liv. 
Jytte har skrevet trusselsbreve til Mary for 
at afpresse hende, men hun er ikke skyld i 
hendes død. 

Lise-Lotte er heller ikke morderen, 
selvom hun gerne ville være det. Lise-Lotte 
ved godt, at Åke og Mary har noget 
kørende. Hun ved også godt, at man dør, 
hvis man indtager — for —… meget 
nervemedicin. Derfor blander hun en 
masse piller i Marys velkomstdrink, Hvad 
Lise-Lotte ikke ved er, at velkomstdrinken 
nu smager elendigt, og at pillerne danner 
bundfald i bunden af glasset. Hun er 
psykisk ustabil og føler ikke: selv, at hun 
har kontrol over sine handlinger. 

Mary og Åke køber ind sammen i byen 
om eftermiddagen. I banken bliver de set 
sammen af skiguiden Jaari Seukennen, 
som de kender fra skiferien sidste år. På 
vej hjem holder Mary og Åke ind til siden 
for at bolle. Mary har menstruation, så 

og Mary bliver nødt til at tage et bad inden 
middagen. 

Hans står senere og belurer Mary i bad 
fra et åbent vindue. Mary får øje på ham, 
og da Hans smækker vinduet i, falder 
transistoren i vandet. Lennart har lavet en 
bro over HFI-relæet, så strømmen slår ikke 
frøs med det samme, og Mary får et alvorligt 
stød. Hun snubler i badekarret og banker 
hovedet mod væggen og ned i 
badekarrets kant. Bevidstløs drukner hun i 
skumbadet, imens Lennart sætter et 

stykke ståltråd ind som erstatning for 
sikringen. 

I mellemtiden har Jaari Seukennen røvet 
banken. Men under hans flugt løber hans 
snescooter tør for benzin, og han søger 
tilflugt i spillernes hytte. Da han kigger i 
posen med udbyttet eksploderer en blå 
blækpatron i hovedet på ham. Han har 
derfor smidt sit tøj i en pose og vasket 
hænderne i sneen. Han har glemt alt om 
den blå farve i ansigtet.



Handout 5HTN: 

nogen må have hevet stikket ud af kameraet, før hun døde. 

  

Handout SJTN: To uger før turen opdagede du en videooptagelse af Åke og Mary 
ammen. Det er en amatøroptagelse fra hytten, måske med skjulte kameraer. Du kom   
  at fortælle Lise-Lotte lidt om filmen. 

Da I ankom til hytten, hev du stikket ud til alle de kameraer, som du kunne finde. Der 
ar blandt andet et på badeværelset. 

  

   
kærestebrev fra Lise-Lotte senere.] 

  

Handout SLLLK: Du føler en trang til at vise din kærlighed overfor Åke. 
Skriv et kærestebrev til ham... 

    

&æl Hendout SLS: Du roder bilens handskerum igennem for at finde nogle ekstra 
er til hytten. Tæpperne på bagsædet ligger mistænkeligt spredt ud og du kigger 

      

Optional rules 

Skal vi spille poker? 
Skål! 
Er der mere vodka? 
Har i hørt vejrudsigten? 
Er politiet på vej?   

    

fÅke får ikke noget spor i denne runde. I stedet får-han -et 

Ligesom i resten af hytten har du opsat et lille kamera på 4 
badeværelset, så du kan optage pigerne, når de er i bad. Du går op på loftet til! 

. overvågningsanlægget og undersøger optagelsen af Mary, men du finder ud af, at? 

Handout 6HTN: Du erindrer, at Mary stillede sin velkomstdrink fra sig på kanter 
vasken, før hun trådte op i badekarret. Det så ikke ud til, at hun havde drukke 
glasset, men du er ikke sikker. 

Handout 6JTN: Du har skrevet trusselsbreve til Mary og underskrevet dem mi 
Lise-Lotte, for at skabe splid i Marys privatliv og eventuelt ødelægge hendes økonon 

5/12 $ 
Mary, 
Jeg ved;-al stn Åke-og: dig: har had ser 4 len. Jeg hov al'en optagelke-al dt på ude. H 

du ikke betaler mig 20.000 kroner inden uglår, så vier jeg optagelsen Ul Lennart: Du ex. 
billig fader: Lue-Letté    

    

Handout 6ÅK: De andre ved ikke, at du-har kneppet med Maryii-hytten før, men 
du skiftede en sikring sidst, fik du et ordentlig smæld over fingrene. Du bemærkede, 
der var lavet bro over HFl-relæet. 

Hvor er din lægetaske? 

Handout 6LLLK: Du undersøger glasset med Marys velkomstdrink. Der er ikke 
læbestift på kanten, så hun kan umuligt have drukket af det. 

  

Handout 6LS: Du har fundet et brev fra Lise-Lotte til Mary, men du bemærker, 
skriften ikke ligner Lise-Lottes: 

Mag . 5/12 96 
Jeg wd, at min Åke og dig har hal sex i hjllin. Jeg har act en optagelse af det på vider. Hun 

ikke betaler mig 20.000 kroner inden njlår, så viser jeg optagelsen td Lennart: Du er en bid 
lader. Lue-Lotté 

Efter de første par runder kan man introducere birollen, den finske skiguide og bankrøver Jaari Seukennen. Han kigger 
først ind ad ruderne, hvorefter han går om til hoveddøren og banker hårdt på. Jaari er klædt i skiundertøj og er 
stivfrossen, Han har blå farve I ansigtet og lidt på hænderne. I hånden har han en sort affaldspose med sit misfarvede 
tøj og en flaske Finlandia vodka. Pengene fra bankrøveriet har han gemt i brændeskuret. 

Jaari er et velegnet redskab til at skabe splid mellem spillerne. Han vil højlydt undre sig over Åke og Lise-Lotte. "Jamen 
jeg troede da, at du var gift med Mary! Hvorfor kyssede du så med Mary i eftermiddags i banken? Jeg havde aldrig troet, 
at I var til trekantsforhold!". I tredje runde stjæler han Åkes lægetaske for at stjæle morfinen, og hvad der nu ellers er 
af interessante piller. Senere drikker han sig æske-stiv og begynder at spille om penge med de andre. Jaaris penge er 
mistænkeligt misfarvede i blå nuancer. 

Crash course of finnish 

Shit, er jeg stadig blå i hovedet? 
Hvor er saunaen henne? 

Saamari olenko vielå sininen pååståni? 
Misså sauna on? 

Pelataanko pokeria? 
Kippis! 

Onko lisåå vodkaa? 
Oletteko kuulleet sååtiedotuksen? 

Onko poliisi tulossa? 
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