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Forord

Elysian Fields er spiltestet flere gange, og blev spillet på Viking-Con 17. Alligevel er der
mange huller. Dette er fordi scenariet er så åbent for improvisation, at jeg ikke har formået
at overskue alle tænkelige situationer. Det er kort sagt GMs opgave at fylde hullerne ud.
Hvordan man gør dette er op til den enkelte, men husk at scenariet er ment som et film-noir
scenarie, og udspiller sig i 1950’ernes Los Angeles. Selvsagt bør nye scener og personer
passe ind i denne kulisse.

Film-noir genren havde sine gyldne dage i fyrrerne og begyndelsen af halvtredserne, men
eksisterer i bedste velgående i dag. Blandt ældre klassikere med film-noirtræk kan nævnes
“Casablanca”, “The Maltese Falcon” (begge med Humphrey Bogart i hovedrollen) og “The
Hustler”. Af nyere dato er “LA Confidential”, “Bound”, og sci-fi film-noir thrilleren “Bladerun-
ner”. Typiske træk ved film-noir er, at handlingen udspiller sig om natten eller indenfor.
Detektiven med smøgen i flaben dukker også ofte op; ligeledes den selvdestruktive femme
fatale. I “Elysian Fields” har de arketypiske figurer dog fået et ekstra lille twist - men mere
om det senere.

Jeg er blevet spurgt et par gange, hvor titelen “Elysian Fields” kommer fra. De Elysiske
Marker var i græsk mytologi et paradisisk sted, hvor de salige opholdt sig efter døden. Jeg
fandt navnet passende som titel, fordi det kan ses som en metafor for den dekadente natk-
lub “The Pink Armadillo”, som er scenariets vigtigste location, og “the scene of the crime”.
Derudover er titelen ment som en hyldest til den amerikanske forfatter Tennesee Williams.
“Elysian Fields” er navnet på den gade, hvor et af hans mest succesrige skuespil, “A Street-
car Named Desire”, udspiller sig.

I scenariet har jeg introduceret nogle såkaldte “flash backs”. Flash backs’ne skal afspejle
det filmiske trick man ofte ser i investigationgenren, hvor billedet pludselig begynder at
svømme, og man ser noget, som skete i fortiden (et eksempel på denne effekt ser man
f.eks. i filmen “The Usual Suspects”). Flash backs’ne kræver nok lidt ekstra forklaring, der-
for har jeg helliget et afsnit til dette formål.

Jeg vil gerne sige tak til juryen på Viking-Con 17, der tildelte Elysian Fields priserne for bed-
ste scenarie, bedste manuskript og bedste spilpersoner, og til mine venner, Sebastian Fla-
mant, Robin Steen og HP Hartsteen, der har læst korrektur og givet forslag til forbedringer.
Desuden en stor tak til Pia Regitse Jensen, der har hjulpet mig med NPC’en Sheila, og som
figurerer som dennes lig på illustrationerne.

Har du i øvrigt nogen spørgsmål/ris/ros, kan du emaile mig på:
sanneharder@yahoo.dk

God fornøjelse med scenariet!
Sanne Harder
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Stemningen

“Elysian Fields” foregår i 1954 i Los Angeles, men da du læste forordet, fornemmede du
måske allerede, at dette ikke er et historisk scenarie. Stemningen i scenariet stræber
snarere efter en filmisk klichévirkelighed end efter en, der er historisk korrekt. Det vil altså
sige, at selvfølgelig står solen op, stor og rød, bag Hollywoodbakkerne, lige idet historien
slutter. Selvfølgelig er der brune kaffepletter på politirapporterne, selvfølgelig er der kun én
ærlig politiinspektør i hele korpset, osv. Forestil dig Loren Bacall, der på høje stiletter
svanser ned af Sunset Boulevard i følgeskab med Clark Gable. Lad dig inspirere af  Jack
Kerouacs stemningsmættede atmosfærer, når rollerne strejfer Los Angeles’ bagscene. 
“Elysian Fields” foregår i en verden som kun hører legenderne til.

Rollerne

Plottet i “Elysian Fields” er i høj grad lagt ud til spillerne, og skabes af de intriger, der findes
mellem karaktererne. Rollerne introduceres gradvist som scenariet skrider frem; det er der-
for nødvendigt på forhånd at advare spillerne om, at der bliver sekvenser, hvor man må
nøjes med at se de andre spille uden selv at kunne tage del, fordi ens rolle endnu ikke er
blevet introduceret.
Her følger en kortfattet gennemgang af rollerne. Det anbefales dog stadig, at GM læser alle
rollerne indgående.

Harold Perkins
Journalisten Harold Perkins har slået en ung callgirl ved navn Sheila Perkins ihjel, fordi hun
var kæreste med hans søster, og det er opklaringen af dette drab, som er det centrale i
scenariet.

Harolds indstilling til verden kvalificerer ham til øjeblikkelig tvangsindlæggelse: Han mener
at alle er imod ham. Dette dog med en enkelt undtagelse, for han elsker sin søster Rebec-
ca over alt.
Det er lykkedes Harold Perkins ved list at få det til at se ud som om det er en mand ved
navn Joseph Purezza, der har begået mordet. I sin egenskab af journalist har han tænkt sig
at arbejde sammen med politiet om opklaringen, og styre udfaldet af sagen i en for ham
gunstig retning.

Joseph Purezza
Big Joe er den forkælede og småt begavede søn af en mafiaagtig natklubejer. Han var så
uheldig at være afdøde Sheila Curtis’ faste kunde, og takket være hans ubegavethed er det
lykkedes Harold Perkins at lede mistanken over på Joe. Ved spillets start sidder Joe i
arresten. Under scenariets forløb forsøger Joe (sikkert med nogle lidt andre metoder end
politiet) at få renset sit navn.
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Terrime Stormont

Terrime Stormont er kriminalinspektør hos Los Angeles’ politi. Det er hende, der er blevet
sat til at opklare mordet på callgirlen Sheila Perkins. Hun er en særdeles kompetent kvinde,
men bliver under scenariet følelsesmæssigt inddraget i efterforskningen.

Bradford Lowe

Bradford Lowe er Stormonts assistent. Selvom han er meget ambitiøs, er han ikke særlig
omhyggelig, og foretrækker at springe over hvor gærdet er lavest. Han er til at bestikke, så
længe han altså er sikker på, at det ikke vil blive opdaget. 
Lowe er jaloux på Stormont over hendes stilling som kriminalinspektør, og prøver at finde
noget han kan hænge hende op på, så han kan få hende fjernet.

Rebecca Perkins

Rebecca er scenariets “wildcard”. Stormont kan kun få hendes bror, Harold Perkins, sat fast
for mordet på Sheila Curtis, hvis Rebecca vælger at vidne imod ham. Rebecca ved ikke at
det er Harold Perkins der er morderen, men hun kender til hans sygelige jalousi, og er den
eneste der ved at han nok ikke er den pæne mand han udgiver sig for.
Rebecca er en usandsynlig sexet biseksuel kvinde, som den skabshomoseksuelle Terrime
Stormont falder for under scenariet. Hun arbejder, ligesom den myrdede gjorde, som call-
girl.

Plot

Det hele begyndte i virkeligheden for længe siden, da to tvillingesøskende, Harold Perkins
og Rebecca Perkins, blev overladt til sig selv efter at deres mor i jalousi havde skudt sig
selv og børnenes far. Pigen Rebecca måtte brødføde de to børn ved at trække. De ydre
omstændigheder gjorde, at de to søskende knyttede sig til hinanden på en “unaturlig” måde
- kort sagt, de blev elskende.
Efter en forfremmelse til callgirl på natklubben “The Pink Armadillo” (scenariets centrale
location, se beskrivelsen i appendikset), havde Rebecca råd til at sende sin bror på univer-
sitetet på Amerikas østkyst. Det var egentlig planen, at når han kom tilbage med en uddan-
nelse indenfor journalistik, skulle han “købe” Rebecca fri af prostitutionen, og de skulle leve
sammen resten af deres dage. Men da Harold vendte hjem, havde hans søsters holdning til
ham ændret sig. Sagen var nemlig at hun var træt af hans voldelige adfærd (der dog ikke
var rettet mod hende selv, men primært mod hendes kunder). Hun afviste ham.
Harold Perkins havde dog ikke i sinde bare at afskrive sin søster, så han betalte en bar-
tender ved navn Gareth Peligros, der ligesom Rebecca arbejdede på natklubben “The Pink
Armadillo”, for at fortælle ham om Rebeccas natlige eskapader.

På et tidspunkt dukkede en ny callgirl, Sheila Curtis, op på “The Pink Armadillo”. Sheila
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Curtis var lesbisk, og forelskede sig i Rebecca. Snart blev Sheila Curtis’ kærlighed
gengældt.
Der gik ikke lang tid før Harold Perkins fandt ud af de to kvinders kærlighedsforhold.
Optændt af jalousi udtænkte han en plan.
Sheila Curtis havde en fast kunde, der hed Joseph Purezza, som var søn af natklubbens
ejer. “Big Joe” var ikke just kendt for sit intellekt, og ydermere var han lidt småkriminel. En
mørk nat da Joseph Purezza som sædvanlig kom slingrende hjem fuld, havde Harold
Perkins parkeret en stjålet bil i hans gade. Han bad Big Joe om at baldre bilens rude med
et baseballbat, under påskud af at han havde smækket sig ude, og at det var for sent til at
tilkalde en låsesmed. Big Joe, der er en stor mand, gjorde som Harold Perkins sagde.
Denne stak så af med baseballbattet - med Joes fingeraftryk på. (En vældigt lam historie,
og når Joe Purezza stammer den frem i forhørslokalet er der sikkert ingen af de andre
karakterer, der tror ham).

En uges tid senere på “The Pink Armadillo” sendte Joe Purezza alle sine mænd lidt væk og
friede til Sheila Curtis, på trods af at hans far havde advaret ham imod det. Sheila Curtis
gav Joe en kurv, og Joe forlod etablissementet i vrede.
Dette var præcis hvad Harold Perkins havde ventet på. Fra sit hjørne bag orkesteret havde
han iagttaget hændelsen, og han bad nu bartenderen Gareth Peligros om at sige til Sheila
Curtis, at han gerne ville møde hende på parkeringspladsen om ti minutter.
Ti minutter senere, da Sheila Curtis trådte ud på parkeringspladsen, lå Harold Perkins på
lur mellem bilerne. Han sprang frem, og uden at hun nåede at vende sig, dræbte han
hende med baseballbattet med Joe Purezzas fingeraftryk. Han lod det ligge et par meter fra
liget.

En halv times tid senere kom en fuld stamkunde, Jack Andrews, ind i baren for at fortælle
at han havde fundet liget på parkeringspladsen. Der blev ringet til politiet, og kriminalassis-
tent Lowe rykkede ud. Han foretog en overfladisk eftersøgelse, fandt frem til at Sheila Cur-
tis senest blev set i selskab med Joseph Purezza, og sendte straks en arrestordre ud på
denne.

I mellemtiden har Harold Perkins allerede skrevet artiklen om Sheilas mord, og sendt den til
tryk. Desværre gad kriminalassistent Bradford Lowe ikke rigtig give ham detaljerne om
efterforskningen, så han er kommet til at skrive mere end hvad han har fået at vide.

Her starter scenariet. 
Som det første kan de to politifolk enten vælge at afhøre Joseph Purezza (som sidder i
arresten), eller de kan tage ud for at afhøre nogle vidner.
På natklubben “The Pink Armadillo” har bartenderen Gareth Peligros vagt, da politiet når
frem. Da han får øje på dem, gribes han af paranoia. Han har gennem lang tid planlagt at
rejse fra staten, og han er ikke interesseret i at blive rodet ind i noget. Derfor skynder han
sig at sende politiet videre, ved at fortælle dem at Sheila Curtis havde en veninde, der hed
Rebecca (han er ikke klar over, at Rebecca er Harold Perkins søster). Han kommer også i
tanke om, at Harold Perkins muligvis er morderen, da det jo var ham, som bad Gareth Peli-
gros om at sende afdøde Sheila Curtis ud på parkeringspladsen. Han har ikke lyst til at
lægge sig ud med Harold Perkins (som han er lidt bange for - der forekommer ham at være
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noget farligt over manden), så han lyver og siger, at det var Joseph Purezza, der bad ham
om at sende Sheila Curtis derud. Så snart politiet er væk, stikker han af til Las Vegas i
nabostaten Nevada, og er således udenfor kriminalinspektør Stormonts distrikt.

Omtrent midt i scenariet, eller hvis Stormont er ved at være overbevist om at Joe Purezza
er den skyldige, aflægger retsmedicineren rapport. Retsmedicineren mener at kunne se at
det slag, der dræbte Sheila Curtis, var slået af en højrehåndet. Afdelingen for kriminalteknik
og daktyloskopi (læren om fingeraftryk) kan til gengæld fortælle, at fingeraftrykkene på bat-
tet er sat af en venstrehåndet, samt at der er glassplinter i battet. Big Joe er venstrehåndet.
(De to rapporter foreligger som skriftlige handouts, men de er så vigtige, at spillerne skal
have serveret dem mundtligt).
Disse nye facts er ikke entydige nok til at kunne frikende Joseph Purezza, men de bør så
tvivl i spillerne om hvorvidt han virkelig er den skyldige.
For at politiet skal have en egentlig grund til at mistænke Harold Perkins, bliver inspektør
Stormont nødt til at vinde Rebeccas fortrolighed og få den sande historie om Harold
Perkins. Stormonts umiddelbare motiv for at opsøge Rebecca er dog at hun har forelsket
sig i hende, og føler hun må se hende igen. 
Rebecca kan også vælge at være den opsøgende; for måske ønsker hun at lette sit hjerte
til politiet. I løbet af scenariet finder hun et brev, som Sheila har skubbet ind under hendes
dør tidligt på mordaftenen. I brevet siger Sheila noget om, at en fremmed mand har fulgt
efter hende. Dette bør vække Rebeccas mistanke.

Joseph Purezzas magtfulde far, Mario Purezza, får temmelig hurtigt (en dags tid eller min-
dre - det vigtige i denne sammenhæng er, at Joseph Purezzas spiller ikke skal være
udelukket fra størstedelen af scenariet!) sin søn ud af fængslet ved at “overtale”
højesteretsdommeren. Joseph Purezzas fætter og bodyguard, Alezzandro, fortæller at han
har set Harold Perkins og Gareth Peligros (altså bartenderen) udveksle penge på mordafte-
nen. Hvis Joseph Purezzas mistanke vækkes af dette, kan han enten selv få fat i Harold
Perkins og “stille et par spørgsmål”, eller han kan prøve at få Stormont til at lytte til Alez-
zandro (der dog fremstår som et meget partisk vidne).

Hvordan det hele skal ende, kommer meget an på spillerne. Hvis Rebecca og inspektør
Stormont, som har et godt øje til hinanden, ender sammen, kan det jo være, at Perkins bliv-
er provokeret ud af busken - eller at Lowe melder Stormont til politiet for homofili.
Såfremt Los Angeles Police Department har udstedt en ordre om at finde og tilbageholde
Gareth Peligros, ringer man - efter at efterforskningen har varet i ca. en uge (eller når sce-
nariet er ved at være ved vejs ende) - fra Las Vegas, Nevada. En stor check er blevet
udskrevet i Peligros’ navn, og kasinoet der var modtageren ville undersøge om checken
havde dækning. Man mangler nu bare at finde Peligros, og et godt gæt ville være at han
bor i kasinoets hotel (kasinoets navn er “El Rancho”). Hvis de får fat i ham (før Harold
Perkins!), er han villig til at fortælle alt hvad han ved - det vil sige, både om hans aftale med
Harold Perkins om at belure Rebecca, og at det var Harold Perkins, der bad ham om at
sende Sheila Curtis ud på parkeringspladsen. Grunden til at han løj for politiet i første
omgang var, at han panikkede. Han havde gennem længere tid sat penge af til at tage til
Las Vegas for at blive bartender dér (og siden hen, om Fortuna tilsmilede ham, kasinoejer),
og besluttede at forsvinde.
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Selv om politiet får fat i Peligros, vil de dog kun kunne bevise at Harold Perkins var med-
skyldig i mordet. For at få ham dømt for mord, skal politiet også have Rebecca til at vidne -
eller eventuelt gennemskue at Perkins’ avisartikel afslører ham. I Californien har man
dødsstraf, og bliver Harold Perkins dømt for mord, mister han livet.
Hvis det passer med slutningen, kan man eventuelt runde scenariet af med en retssag hvor
alle spillerne aflægger vidneudsagn.

Gennemgang af scenariet

Ved scenariets start

Ved scenariets start har kriminalkommissær Stormonts assistent, Lowe, allerede afhørt to
vidner:

1. Natklubbens bartender, Gareth Peligros, som påstår at han så Sheila gå ud på parker-
ingspladsen sammen med Joseph Purezza (også kendt som “Big Joe”). Gareth var på vagt
indtil kl. 3.50 am.

2. Jack Andrews; en oprevet stamkunde, der rapporterede liget til politiet. 

I nærheden af liget lå der et baseballbat. Tilbage på politistationen viste undersøgelser at
Sheila Curtis var blevet slået ihjel ved et slag i baghovedet, der stammede fra battet, og at
fingeraftrykkene på battet passede med Joe Purezzas. Kriminalassistent Lowe skynder sig
at arrestere Joe Purezza. Hans undersøgelser er i virkeligheden yderst overfladiske, men
sagen ser ved første øjekast ud til at hænge sammen.
Kl. 05.00 går avisen “The Morning Post” i trykken, og i den finder man en udførlig beskriv-
else af Sheila Curtis’ død. Dette harmonerer dårligt med, at Perkins aldrig burde have set
eller hørt en beskrivelse af liget. De eneste, der har set liget, er Lowe, en menig betjent ved
navn Morris (som aldrig har set eller talt med Perkins), de to ambulancefolk (James og
Phillips), og morderen - Harold Perkins.

Scenerne

Det følgende er en gennemgang af scenerne, som de eventuelt kunne udspille sig.

Scene 1: Stormonts kontor
I scenariets første scene finder vi kriminalassistent Lowe siddende på kommissær Terrime
Stormonts kontor, i Stormonts stol, og med fødderne på hendes skrivebord. (Se appendik-
set for beskrivelse af kontoret). Stormont er netop trådt ind af døren, og er blevet rakt mor-
genposten. Kort efter træder journalisten Harold Perkins ind.
Herfra overtager spillerne historien. Stormont vil sikkert på nuværende tidspunkt enten

E l y s i a n  F i e l d s side 7



vælge at afhøre arrestanten (Joe Purezza), eller at aflægge natklubben “The Pink Armadil-
lo”, som er mordstedet, et besøg (det er en fordel hvis hun starter med natklubben, fordi
dette vil bringe Rebecca Perkins ind i forløbet på et tidligere stadium).

Scene 2: The Pink Armadillo
(Se beskrivelsen af “The Pink Armadillo” i appendikset). Bartenderen Gareth Peligros på
The Pink Armadillo fortæller om Sheila Curtis. Han er nervøs over at se politiet, og kommer
til at afsløre Rebecca Perkins navn.
Peligros holder sig til sin forklaring om, at Joe Purezza kom tilbage til natklubben og bad
ham om at sende Sheila Curtis ud på parkeringspladsen. (Grunden til, at han ikke fortæller
sandheden, er, at han er bange for Harold Perkins).

Hvis Harold Perkins ikke er med:
Der springes til flash back, og Peligros fortæller, at Sheila og Rebecca havde et forhold.

Derudover holder den skræmte Peligros sig til historien om, at det var Joe Purezza, der bad
ham om at sende Sheila ud på parkeringspladsen. Mens han taler, bliver han ved med at
kigge på sit ur, og sige, han må gå nu. Han svarer ellers på alt hvad politiet spørger om.
Hvis Stormont herefter opsøger Gareth, vil hun erfare, at han er sunket i jorden. Hans hus,
en forfalden bungalow i nærheden af Venice Beach, bærer præg af at være blevet forladt
hurtigt. (Læs beskrivelsen under Locations i appendikset). Et par små, sorte unger, der
spiller basketball nede på stranden, har set ham smide en masse ting ind i hans grå Ply-
mouth Coupe og køre væk i hast.

Scene 3: Afhøringen af Joe Purezza
Joseph Purezza påstår selv, at han aldrig gik med Sheila ud på parkeringspladsen. Det er
altså hans ord mod det “uvildige” vidne Gareths. Han giver en meget søgt (men sand) for-
klaring på, hvordan hans fingeraftryk er endt på mordvåbnet (se under “Plot”). Man kan evt.
springe til flash back, men i så tilfælde må gamemasteren indtage Harold Perkins’ plads,
ellers ville morderens identitet jo blive afsløret alt for tidligt i scenariet.

Scene 4: Rebecca Perkins
Hvis Stormont aflægger Rebecca et besøg uden at det lykkes hende at ryste Perkins af sig,
vil Rebecca sikkert ikke fortælle ret meget om sit forhold til Sheila. Møder hun hende alene,
er der chancer for at Rebecca afslører Perkins’ motiv (jalousi).
Rebecca bor alene i en afsides liggende hytte ved Malibu Beach (se appendiks for beskriv-
else). Hun var ikke til stede på “The Pink Armadillo” på mordaftenen, så hun kan ikke
fortælle meget om mordet. Vælger hun til gengæld at fortælle om Harold Perkins, springes
til flash back, og spilleren instruerer spilleren med Harold Perkins’ rolle.

Efter at Stormont første gang har afhørt Rebecca, finder Rebecca et brev fra Sheila Curtis
(se handout: “Brev fra Sheila”), der bør rette hendes mistanke mod hendes bror.
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Scene 5: The Pink Armadillo igen
Da Rebecca Perkins ikke har telefon, finder inspektør Stormont sikkert ud af, at den letteste
måde at kontakte hende på er at møde hende på “The Pink Armadillo”. Kriminalassistent
Lowe fører i mellemtiden sin egen efterforskning, og følger muligvis efter Stormont. Joseph
Purezza, der er kommet ud af fængselet, vil sikkert også gerne tale med Rebecca, og
Harold Perkins vil helst være hvor det hele sker, så mon ikke alle ender på “The Pink
Armadillo? 
Alezzandro Purezza får øje på Harold Perkins, og fortæller Joseph Purezza, at han har set
denne mand give bartenderen et bundt penge på mordaftenen. 

Scene 6: En hyggelig nat
Måske får Rebecca lyst til at “græde ud” ved Stormonts skulder, og tager hende med hjem.
Da der er mindst tre andre der har interesse for hvad de to kvinder foretager sig (i særde-
leshed sammen), bliver de sikkert ikke helt alene i det lille, øde beliggende hus. Der er
mærkelige lyde i natten udenfor de store ruder, og det er ikke kun stormvejret, der trækker
op. Fyrregrene slår mod ruderne, og hvad var det? Det lød som et vredt råb.
Harold Perkins har svært ved at gøre noget ved at hans søster endnu engang har ladet en
kvinde tage den plads, som han føler retteligt tilkommer ham, for derude i mørket ligger en
vred mobster og en corrupt cop på lur sammen med ham.

Scene 7: En long-distance opringning
Næste dag, da Stormont (eller Lowe) møder op på politistationen, ringer man fra Las
Vegas, Nevada. Man har fundet Gareth Peligros’ hotel.
Stormont beder sandsynligvis politiet i Nevada om at tilbageholde Peligros, da han jo er et
vigtigt vidne, men hun bør få en klar fornemmelse af, at disse politifolk ikke er særligt effek-
tive.
Jagten går til Vegas: Hvem finder Peligros først?

Hvis Stormont får fat i fyren, tilstår han sine løgne og fortæller at Harold Perkins betalte
ham for at sende mordofferet, Sheila Curtis, ud på parkeringspladsen. Dette er måske ikke
nok til at få Harold Perkins dømt for mord, men det er nok til at frikende Joseph Purezza.

Scene 8: En mulig slutscene
Hvis Stormont får overtalt Rebecca til at vidne imod sin bror, samt finder bartenderen
Gareth Peligros, kan scenariet rundes af med en scene i retten, hvor alle rollerne får lov at
aflægge vidnesbyrd.

Hvordan skal der castes?

Giv rollen som Stormont til den mest markante spiller, da det er Stormonts efterforskning,
der driver hele plottet.
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Giv rollen som Perkins til en kompetent rollespiller, der formår at spille nederdrægtig og dog
troskyldig.
Rebecca er 100% kvinde, men hun er mest af alt umådelig sexet. Giv rollen til en spiller,
der tør spille sexet uden at karikere. Naturligvis er det umiddelbart en fordel, at hun spilles
af en smuk kvinde (men jeg har nu set forrygende udgaver af hende udført af mænd!).
Lowes rolle går ud på at arbejde imod Stormont. Giv rollen til én, der nyder at spille intrig-
ant.
Rollen som Joe Purezza kan gives til en spiller, der nyder at spille bølle, eller til den
svageste spiller.

Noter til GM

Dette scenarie eksperimenterer med grænserne mellem rollespil og drama. Rollerne er
drevet af lidenskab, had, begær, og ikke mindst jalousi. Selvom disse stærke drifter er
skrevet ind i rollerne, er det desværre de færreste, der tør at give frit spil for følelserne og
improvisere helt ud, hvorfor det kan blive nødvendigt at “opildne” spillerne. F.eks. er det
bedst, hvis den kølige politikommissær Stormont forelsker sig i Rebecca, og at Harold
Perkins derefter ønsker at slå hende ihjel. Big Joe skal heller ikke bare tilgive hvem der nu
end har sat ham fast, men ønske hævn. Sker disse ting ikke af sig selv, er det bedst at
pådutte spillerne dem.

Scenariet lægger op til, at de tre roller, Stormont, Lowe og Perkins hurtigt bliver nødt til at
handle. Rollerne Rebecca Perkins og Joe Purezza har til gengæld en tendens til at falde i
baggrunden. Mind derfor Rebeccca om, at hun altid har mulighed for at påvirke sagens
udfald ved at manipulere hendes bror, eller Stormont, eller begge. Joe kan bruge sin fars
magt, blandt andet til at bestikke Lowe, eller han kan skygge Rebecca og Harold Perkins.

Det er vigtigt at holde antallet af scener, der skal “tages udenfor døren” på et minimum.
Selvfølgelig er hemmelighedskræmmeri oplagt i et who-dunnitscenarie, men prøv at få
spillerne til at sende dig små sedler eller trække dig hen i et hjørne af lokalet, i stedet for at
gå uden for døren. Ene-sessions’ne udenfor ødelægger efter min mening rollespillets “flow”
for de spillere, der må blive i lokalet. Spillerne må heller ikke forlade rummet når de ikke er
på; tværtimod kan der være vigtige informationer at hente, når ens karakter ikke er til stede.

Ved scenariets udgangspunkt kender kun Harold Perkins til sagens rette sammenhæng, og
det er hans mening, ved sin blotte tilstedeværelse, at få de andre roller til at drage de for-
kerte konklusioner. Disse konklusioner vil de komme frem til bl.a. ved at stykke de forskel-
lige vidneudsagn sammen. Sørg for, at Harold Perkin ikke får påfaldende mere tid udenfor
døren end de andre roller.
Vidneudsagn skal rollespilles. Dette gøres ved, at den rolle, som er ved at blive afhørt,
briefer aftenens implicerede om hvad der i store træk skete. Ved denne lejlighed er det
naturligvis muligt at lade sin rolle lyve.
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Hvordan spilles flash backs’ne?

Det er via flash backs, at kriminalinspektør Stormont skal kunne sammenstykke de
forudgående begivenheder. For at få spillerne til at gå i gang med et flash back, er det nød-
vendigt at afbryde spillet et øjeblik, for at informere spillerne om, hvad der nu skal ske.
Spillet afbrydes i det øjeblik en spiller eller en NPC begynder at fortælle om en scene, der
forgår i datid. Et flash back instrueres af den spiller, der er i gang med at berette, og skal
baseres på de informationer, der findes i karakterbeskrivelsen. Kun fortælleren er fri til at
improvisere under et flash back, og man kan på den måde sige, at spilleren for en stund
overtager GM-rollen. Gennem flash back’sne får de andre spillere en mulighed for at se,
hvad forholdet mellem Rebecca og Sheila gik ud på - ja, det kan endda være, de får lov at
se en scene fra Rebeccas og Harolds traumatiske teenageliv.

Flash backs’ne finder ofte sted i den stemningsdrivende natklub, som står i skarp kontrast
til Stormonts persienne-stribede, kaffeplettede efterforskning. De giver scenariet afveksling
og farve - spild ikke chancen til at fyre et af! Desuden har de den vigtige funktion, at de
sætter fokus på de ellers forholdsvist passive roller Rebecca, Harold Perkins og Joe Purez-
za.

Et eksempel på et flash back:
Spilleren (her Rebecca) starter med at fortælle de implicerede, hvad der skal ske i scenen.
Derefter går de i gang.

Rebecca: Jeg stod ved baren den aften, og var ved at få en aftale i stand. (Stiller sig ved
“baren”). Jeg fik øje på en meget, meget smuk kvinde, som jeg aldrig havde set før. (Sheila
(dvs. GM) træder over i nærheden).
Sheila: Goddag... undskyld, men jeg kommer for at søge arbejde.
Rebecca: (ser op og ned af den unge kvinde) Hvad for et arbejde havde du tænkt dig?
Sheila: (Ser ned. Pause.) Et hvilket som helst.
Gareth: (Står bag baren og pudser glas.) Jeg tror nok, vi kan finde ud af noget, hvis du ikke
er bange for at sælge ud af hvad du har...
Sheila: Det har jeg gjort før alligevel.
Rebecca: Er du nu sikker på, du ved hvad du går ind til?

Deres øjne mødes, og der synes at opstå kontakt mellem dem.

Sheila: Det kan man vel aldrig være sikker på...
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Effekter

De fleste er nok allerede bekendt med effekten af et “soundtrack” når man kører et scena-
rie. I “Elysian Fields” er musik måske særlig velplaceret, blandt andet fordi man springer
direkte fra en grå politistation og ind i et stopfyldt klublokale, hvor “The Mambo Brothers”
spiller op til dans. Jeg anbefaler følgende soundtrack:
Vangelis: Blade Runner, “One More Kiss, Dear” (sentimental 30’er stil).
The Mambo Kings, “Ran Kan Kan” (rumba-samba-mambo til natklubben).
Ella Fitzgerald, “Love for Sale” (blues).

Inden spillets start er det også en god idé at indrette rummets fire hjørner som kulisser for
scenariets forskellige locations. Der behøves kun få genstande for at peppe et lokale lidt
op, og så selvfølgelig en god portion fantasi.

Forslag:
“The Pink Armadillo”: En juletræskæde, et par glas og et viskestykke (til bartenderen).
LA downtown politistation: Papirer, smøger, kaffekopper (gerne med kaffe i).
Rebeccas lille hytte ved stranden: Brug evt. tilstødende rum/gang.
Kriminalkommissær Stormonts højtelskede Mercedes-Benz: Fire stole.
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Locations

Politistationen - Stormonts kontor
Politistationen er en stor, firkantet bygning midt i downtown LA. Der går en trappe med
gelændere op til hoveddøren.
Inde i bygningen er der først en reception. Drejer man til venstre i dette rum, kommer man
ned i arresten. Drejer man til højre kommer man gennem et stort, tilrøget lokale med en
masse skriveborde, hvor menige politibetjente klaprer rapporter ned på skrivemaskiner. For
enden af dette lokale ligger trappeopgangen, der fører op til de overordnedes kontorer. I
daglig tale refererer man på stationen til at “tage det ovenpå”, når en sag viser sig at være
for vanskelig til at man umiddelbart kan klare den.

Kriminalinspektør Stormonts kontor er ikke ovenpå. Det er faktisk dårligt nok et kontor, men
rettere et hjørne, afskærmet fra resten af politistationens larm med et par skillevægge. Der
står et funktionelt og beskedent kontormøbel af bejdset fyrretræ midt i rummet, foran hvilket
en stol til gæster er placeret. Stormonts egen stol er en slidt kontorstol på rullehjul, og når
hun sidder i den, har hun ryggen til vinduet. Lyset kæmper sig ind gennem persiennerne i
smalle sprækker.
Der har længe været tale om at udbygge politistationen, men besparelser i den offentlige
sektor har udsat dette.

The Pink Armadillo
"The Pink Armadillo" består af en rund bygning med et lille tilbygget lokale bag baren. Om
aftenen rulles den røde løber ud mod gaden, og dørmænd sørger for, at kun de rigtige
kommer ind. Dansegulvet har form af en halv cirkel, og er omkranset af kunstige palmer. En
vindeltrappe fører op på en balkon, hvorfra der er udsyn over hele club’en. Her oppe findes
også Mario Purezzas (ejerens) kontor. Fra loftet oplyses scenen og dansegulvet af bløde
spotlights, der styres fra baren. På scenen står en skov af mikrofoner parat til bandet, der
spiller ægte cubansk mambo, og på en forhøjning bagerst troner en kunstig sydhavsø.
Overfor scenen gemmer baren sig under en markise af strå, og her er det muligt at blive
udstyret med alt fra lysende blå cocktails til det mere hårdtslående. Hele rummet er synligt
fra baren. Resten af lokalet er fuldt af sofabåse betrukket med kunstigt zebraskind, rundt
om runde caféborde med glødende lanterner.
Der er kælet for detaljerne, og intetsteds er der sparet på pengene.
Bag Club’en ligger den famøse parkeringsplads, hvor Sheilas lig blev fundet.

Rebecca Perkins' hus
Man drejer bort fra hovedvejen, ned af en grusstensvej flankeret af lavt voksende fyrre-
buske. Adressen er 707 Ocean Drive. Huset er ikke stort, det er sikkert tidligere sommer-
hus. Det er bygget delvist ud over en skrænt, og står på pæle. Hoveddøren er dobbelt, har
et myggenet og en solid egetræsdør. Rebecca selv færdes gerne i huset iført sin silkeki-
mono, et par uigennemsigtige solbriller, og blå cigaretrøg. Der er en lille entré, og deru-
dover består huset af to moderne lokaler med store udsigtsvinduer mod stranden. I det ene
rum står der en grand lit betrukket med sort silke, i det andet er der et køkken og en spise-
stue. Stilen er minimalistisk, og der hænger kun et enkelt billede på trævæggene. Det er
revet ud af et ugeblad og sat fast med en tegnestift. Det forestiller Marlene Dietrich iført høj
hat og habit.
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På bagsiden af huset fører en trappe af træ ned til stranden, som i dette område ligger øde
hen.
NB: Her er ingen telefon.

Gareth Peligros' hus
Gareth Peligros’ hus er en forsømt bungalow med fladt tag, der ligger på 7244 Laverne
Terrace. Husets bagside ligger ud til en parkeringsplads, hvor nogle sorte unger har sat
hjemmelavede kurve op i lysmasterne, og render rundt og spiller basketball.
Huset er et rigtigt ungkarlehus. I stuen, ud over et persisk tæppe, der har set bedre dage,
flyder tomme øldåser og pizzaæsker fra hvad der ligner et halvt århundredes forbrug.
Køkkenet er et aflangt rum, i og omkring vasken står en masse snavsede glas. Der er intet
at finde i skabene. I soveværelset er lagnerne flået af sengen, og garderobeskabet står
åbent. Det er også tomt, på nær et par slidte, gamle badebukser.
Der står en papirkurv i soveværelset, som spillerne kun ser hvis de leder efter den. I den
ligger der et bændel af papir, af den slags man bruger til at bundte penge.

Sheila Curtis’ lejlighed
Sheila havde et lille klubværelse, som kun Rebecca Perkins og Joseph Purezza kender
adressen på. Den er 45 Winthrop Avenue, værelse 237. I værelset er der en smal seng, et
bord med tomme skuffer, og, under sengen, en kuffert af strå, som indeholder følgende: En
cocktailkjole, noget lidt kedeligt og meget piget tøj (cardigan, sommerkjole, etc.), en
bankbog med 365 dollars på, noget makeup, og et gammelt fotografi af en smilende,
mørkhåret kvinde.

Oversigt over NPC'ere

Gareth Peligros
Bartender på "The Pink Armadillo". Gareth er høj og mørkhåret, lidt skrutrygget, og af his-
panic afstamning. Under pokerfjæset virker han temmelig rastløs. Peligros ved ikke, at
Perkins og Rebecca er søskende. Han er blevet betalt for ikke at stille for mange
spørgsmål. Det er først da politiet dukker op, at det går op for ham, at han ved at hjælpe
Perkins med noget, der på det tidspunkt virkede temmelig uskyldigt, har rodet sig ind i
noget. Han bryder sig ikke om politiet, og skynder sig derfor væk. (Se også afsnittet “Plot”).

Mario Purezza
Ejer af "The Pink Armadillo", samt far til Joseph Purezza.
Purezza senior er billedet på en stereotyp Godfather. Det lykkes ham, via hans kontakter til
anklageren, at få sin søn ud mod kaution inden for et par dage.

Alezzandro Purezza
Joseph Purezzas fætter og bodyguard. Efter at mistanken er skiftet fra Joe til Perkins, kom-
mer Alezzandro i tanke om, at han har set Perkins give bartenderen Peligros penge.
Desværre fremstår den ikke særligt begavede håndlangers vidneudsagn som temmelig
farvet, og vil sandsynligvis blive forkastet i retten.
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Jack Andrews
Vidne - fandt Sheilas lig, og har set hende sammen med Joe i natklubben.
Andrews er en rig Hollywood-producer, hvis unge kone netop har forladt ham. Det var så
hårdt et slag for Andrews, at han er blevet skubbet ud i alkoholismens dulmende tåger. Han
er stamkunde på “The Pink Armadillo”, og kommer der for at drikke sig fuld. Sheilas død
har chokeret ham dybt. Han er sengeliggende i øjeblikket, og opholder sig derfor på sit
store mansion i Beverly Hills. Hans britiske butler tillader kun modvilligt spillerne tale med
ham.
Andrews, som af fysik er en lille, fedladen mand med skaldepande, har ikke set noget
udover det, han allerede har forklaret Lowe (se dennes rollebeskrivelse). 

Sheila Curtis
Mordoffer, og dermed en af de vigtigste NPC’ere.
Sheila var fra Dodge City, Kansas. Med andre ord, "The Midwest". Hun blev født midt i
småborgerlighedens kule. Udadtil gik det fint de første 16 år, på trods af at hun dagligt fik
tæsk af sin far derhjemme. Sheila var cheer-leader, og efter endt high-school uddannelse
også “Prom Queen”. Det var i “The Prom Kings” arme, at hun endelig indså, at hun var les-
bisk.
Sheila rejste kort efter til Hollywood, med en drøm om at blive skuespiller. Der gik dog ikke
lang tid, før hun blev trukket ind i prostitution. En aften gik hun ind på “The Pink Armadillo”,
idet hun håbede på at avancere fra gadeluder til callgirl. Det var ved denne lejlighed, hun
mødte Rebecca...

Officer Morris, samt ambulanceførerne: Ledsagede Lowe da Sheilas lig blev fjernet.

Doc Howell: Retsmedicineren, der fortæller, at der er indicier for, at det ikke var Big Joe,
der slog Sheila ihjel.
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Oversigt over NPC’ere - i stikordsform

Gareth Peligros: Bartender på "The Pink Armadillo".

Mario Purezza: Ejer af "The Pink Armadillo", samt far til Joseph Purezza.

Alezzandro Purezza: Joseph Purezzas fætter og bodyguard. Har set Harold Perkins give
bartenderen penge.

Jack Andrews: Vidne - fandt Sheilas lig, og har set hende sammen med Joe i natklubben.

Sheila Curtis: Mordoffer

Officer Morris, samt ambulanceførerne: Ledsagede Lowe da Sheilas lig blev fjernet.

Doc Howell: Retsmedicineren, der fortæller at der er indicier for, at det ikke var Big Joe,
der slog Sheila ihjel.
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Tidslinie for mordaftenen

Kl. 3.30 am: Gareth Peligros sender Sheila Curtis ud på parkeringspladsen, under påskud
af, at Joe Purezza vil tale med hende. 

Kl. 3.31 am: Harold Perkins slår Sheila Curtis ihjel. Bagefter tager han over på avisen, hvor
han har skiftetøj, for at sikre sit alibi. Han skriver en artikel om mordet, og den kommer med
i trykken. Først bagefter ringer han til detective Lowe. Desværre vil denne ikke beskrive
mordet i detaljer.

Kl. 3.50 am: Andrews kommer panikslagen ind i "The Pink Armadillo" og beretter om liget.
Der ringes straks til politiet.

Kl. 4.05 am: Lowe, officer Morris og to ambulancefolk dukker op på mordstedet. 
Ambulancefolkene fjerner liget, og kører det til obduktion.

Kl. 4.45 am: Lowe affærdiger Perkins med, at morderen allerede er fundet.

Kl. 5.00 am: The Morning Post går i trykken, med artiklen, der angiver, at Perkins har set
Sheilas lig.

Kl. 10.00 am: Stormont møder på arbejde - scenariet starter.
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Beskrivelser af de vedlagte handouts

Bemærk at kun handoutsne nr. 1 og 6 har direkte indflydelse på scenariets handling. De
andre handouts foreslår jeg, at man kun udleverer, hvis spillerne beder om dem.
Retsmedicinerens og kriminalteknisk afdelings rapporter skal afleveres mundtligt.

Handout #1: Harold Perkins’ artikel i “The Morning Post”. Skal læses højt for spillerne ved
scenariets start.
Handout #2: Bradford Lowes rapport
Handout #3: LAPDs fil om Joseph Purezza
Handout #4: Retsmedicinerens rapport
Handout #5: Kriminalteknisk afdelings rapport
Handout #6: Sheila Curtis' brev til Rebecca, som Rebecca på et passende tidspunkt finder
under sin dørmåtte

A p p e n d i k s side 6



Handout #1

...Politikommisær Stormonts folk har fundet liget af en spinkel,
rødhåret pige, på en parkeringsplads bag den famøse natklub The
Pink Armadillo. De fandt hende iført en dybt nedringet cock-
tailkjole, hvis sølvlamé skinnede om kap med farverne i den pyt af
benzin, hun lå i. Da hun forlod natklubben, var det i følgeskab af
Joseph Purezza, også kendt som Big Joe. Ved siden af liget lå der
et baseballbat. Senere undersøgelser viste, at Sheila Curtis var
blevet slået ihjel ved et slag i baghovedet, der stammede fra selv
samme bat, og at fingeraftrykkene på battet matcher Joe Purezzas.

- H. Perkins, The Morning Post, 9.10. 1954.



Handout #2



Handout #3



Handout #4



Handout #5



Handout #6



Harold Perkins
I Californien er jorden rød. Han havde aldrig
tænkt sig, at han skulle sætte sine ben her
igen. Men der var jo stadig Rebecca. 
Og her er han.

Greyhoundbussen kørte gennem de velkendte
vinplantager, hvor små stenfri druer tørrede til
rosiner i middagsheden. Her et stort skilt med
hvide, ensartede bungalower: “Flyt ind i Deres
drømmeby. Betal allerede i dag”. Bag det et
forfaldent stålvalseværk og et massakreret
roadkill.

***
Harold og Rebecca var uadskillelige, som
tvillinger nu er det. Deres forældre levede i
San Diego i ekstrem velstand, moderen var
mafiadatter, faderen en velstående forret-
ningsmand. Da tvillingeparret var ni år gamle,
skød moderen faderen og hans elskerinde
foran børnene. Derefter sig selv. I løbet af én
dag tog søskendeparrets liv en drejning til det
værre. Faderens anseelige formue blev
opslugt af gæld. Faderens far, som var enke-
mand, tog børnene til sig, men nærede ingen
egentlig interesse for dem. De var aggressive,
holdt sig for sig selv, klarede sig dårligt i
skolen, skønt de inden forældrenes død
havde båret betegnelsen “fremmelige”. De
andre børn beskyldte dem for at have et
incestuøst forhold. Dette var dog ikke sandt,
men det var nok til, at bedstefaderen smed
dem på gaden, da de var femten. Fra da af
ernærede de sig af Rebeccas krop og smukke
ansigt.



Harold lærte sig, at de love om frihed, som Thomas
Jefferson i sin tid nedfældede i “The Declaration of
Independence”, kun hersker så længe man har magten til
at pålægge andre at følge dem. Han besluttede sig den-
gang til, at han altid ville være magtens øverste instans.
For at opnå dette, måtte han tage en uddannelse. Han
måtte være blandt de bedste.

Greyhoundbussen kørte op foran rutebilsstationen, og den
støvede, Californiske luft hilste ham velkommen hjem, da
han trådte ud af døren.
Hans interview på The Morning Post gik eksemplarisk.
Inden længe var han avisens foretrukne rapporter, og nært
knyttet til Los Angeles Police Department.
Han var kommet tilbage for at købe Rebecca fri, som han
selv formulerede det overfor hende. Ligesom hun havde
købt ham fri ved at betale for hans journalistuddannelse på
østkysten. Men Rebecca er ikke sådan at bide skeer med.
Hun påstår, at hun aldrig vil blive en rigtig dame igen, efter
ti år som callgirl. -Jeg er brændemærket, siger hun.

Han ser sig selv i spejlet. Harold Perkins, den dygtige jour-
nalist. Hans hår er sort. Hans øjne er mørkebrune, og fulde
af al den smerte han ikke kan udtrykke. Hans bryst, mod
hvilket ingen elsket pande, anden end Rebeccas, nogen
sinde har hvilet, er bredt og solbrændt. Hans store hænder
er rene og velholdte. Slanke, blide hænder. Ingen kan se,
at der er blod på de hænder.

Hans hjemkomst til Californien var ikke en succes. Han
havde håbet, at han og Rebecca ville være som før:
Tvillinger i sjælen som i kødet. Men de lever hvert deres
liv. Han om dagen. Hun om natten, i Los Angeles’ hede
selskabsliv. Hun holder til på natklubben The Pink
Armadillo. Hendes fortrolighed, som han havde mistet
mens han boede i Boston, betalte han sig fra ved at



bestikke bartenderen, en hispanic ved navn Gareth Peligros, til at
fortælle ham alt, hvad hans søster foretog sig. Således hørte han
også om Sheila Curtis. I begyndelsen tænkte han, med en hvis
misundelse, at det var godt, hans søster havde fundet en veninde.
Siden hen begyndte han, gennem bartenderens beretninger, at
ane konturerne af et seksuelt forhold. Han blev svimmel. Fik
kvalme. Som da de var børn virkede verden på ny som ét stort
komplot, hvor alle var ude på at trække tvillingerne ned. Denne
Sheila Curtis, der efter sigende så ud som en engel, var i virke-
ligheden en hundjævel.
Hans søster så ikke faren. Det var kun op til ham at redde hende.
Han begyndte at skygge Sheila Curtis. Som callgirl var hun ofte
sammen med en stor, ubegavet fyr, som blev kaldt Big Joe. Det
var let at se, at Joe var forelsket i hende, mens hun var kold som
et isbjerg. 
En aften, for ikke lang tid siden, parkerede Harold en blå Ford, han
havde stjålet, i gaden udenfor Joes hus. Nøglerne lagde han på
forsædet. Da Joe dukkede op, bad han ham om hjælp til at slå
ruden ind, under påskud af at han havde smækket sig ude. Joe,
som var småberuset, var ikke klogere end at gøre som han bad
om. Baseballbattet, som Harold belejligt havde medbragt,
håndterede han forsigtigt i sine behandskede hænder, sådan at
Joes fingeraftryk forblev tydelige.
Natten til den niende oktober bad han Gareth Peligros om at
sende Sheila ud på parkeringspladsen bag The Pink Armadillo,
under påskud af, at han ville tale med hende. Han gemte sig
mellem de parkerede biler, med baseballbattet parat. Der kom hun.
Hendes påtagede uskyldige lillepigethed forblændede ikke Harold
Perkins et øjeblik. -Hallo? sagde hun, og vendte ryggen mod ham,
ubekendt som hun var med hans tilstedeværelse. Hendes lange,
røde hår faldt ned over kjolens sølvlamé. Han tog et par skridt - og
lagde alle kræfter i. 

Bagefter tager han over på avisen. Han sørger for at blive set, så
hans alibi er sikret, og går straks i gang med at skrive artiklen, så
den kan komme med i trykken kl. fem. Han ringer til politiet for at

“få historien” og snakker kort med en politiassistent ved navn
Lowe, som tror, de allerede har opklaret sagen. Lowe er kort for
hovedet, og giver ikke helt Harold alle de oplysninger, han skulle
have haft, men skidt med det, for det opdager den inkompetente
idiot aldrig. Om et par timer begynder de virkelige udfordringer.
Kriminalkommissær Stormont, en yderst tiltrækkende og kapabel
kvinde, har fået sagen, som han regnede med hun ville. Gennem
et par måneder har han forsøgt at flirte med hende, men rundt om
sig har hun en skal af forbeholdenhed, han ikke har formået at
gennemtrænge. En skam. Han mener det ellers seriøst... Men lige
nu giver deres forhold ham en udemærket undskyldning for at
ønske at være i nærheden, mens hun trevler sagen op. Så han
kan foregribe begivenhedernes gang. Han nærer ingen tvivl om, at
Stormont nok skal få sat Rebecca i sammenhæng med Sheila
Curtis. Når hun gør dette, er det bedst at han selv leder hende til
Rebecca, for det vil give ham en undskyldning for at være til stede
når de to kvinder taler sammen. Så er det bare om at huske at
spille overasket, når Rebecca fortæller at hun havde et forhold til
Sheila. Han kommer til at trække noget på sit skuespillertalent.

Han er taget hjem for at skifte. Det mørke jakkesæt med stænk af
blod brænder han i en gyde bag hans lejlighed. 
Nu står han her foran spejlet, og venter på at det hele skal begyn-
de. Han stikker tommelfingrene ind under bukseselerne, og tager
en dyb indånding. Så giver han slip, og lader selerne svirpe mod
den nøgne hud. 
Der er kun ham og Rebecca. Alle de andre er ligegyldige. Ingen
skal gøre Rebecca fortræd.

I Los Angeles er asfalten rød.

NB: Rollen er beskrevet subjektivt, men lad dig ikke narre -
Perkins er en sindssyg psykopat. Han har allerede begået ét mord
af jalousi, og er i stand til at begå flere, hvis det er den eneste
måde, han kan dække sit spor på.



Joseph Purezza
Det er et lille rum. Ikke mere end fire kvadratmeter. Og der er intet
toilet, bare en rist i gulvet, fra hvilken der stinker af pis. Og så er
der en køje, der kan slås ned. Eller måske rettere et bræt. De tre
vægge er skjoldede betonvægge. Den sidste er et jerngitter, med
en nyligt olieret lås. Der er en telefon længere nede af gangen,
som Joe venter på at få lov at komme til.
Han genkalder sig sin dumhed igen og igen. Det er jo absurd at
han var så naiv.

Der er to slags mennesker. Der er dem, der følger andres love. Og
der er dem, der skaber deres egne love.
Joes far, Mario Purezza, hørte til sidstnævnte. Når han kørte ned
ad Sunset Boulevard i sin blankpolerede Ford, lettede
borgmesteren og hans frue på hatten når de gik forbi. Om natten
overvågede Purezza Senior med køligt overblik, hvordan en
småkriminel, der indtil for nyligt havde arbejdet for ham, én for én
fik brækket hver en knogle i sin krop som straf for sin overtrædelse
af en af Purezza-klanens love. Æret og frygtet var den gamle, af
både de små som de store fisk.
The Mob har sine egne love. Purezza-klanens helligste lov var, at
målet helliger midlet, selv om midlet så ikke skulle ligge helt inden
for hvad der officielt er tilladt.
Purezza-klanens tilholdssted er den dekadente natklub “The Pink
Armadillo”, som er ejet af Mario Purezza. Her leves livet i luksus,



og her er alt til salg, i særdeleshed
kærlighed. Eller sådan troede Joe i hvert
fald det var. En dag, for ikke alt for lang tid
siden, spadserede en nydelig ung dame ind
over tærskelen til Purezzaernes rige. Hun
var lille og spinkel, iført en kjole af sølvlamé.
Det kastanjefarvede hår faldt ned over hen-
des skuldre, og i hendes perfekte kavaler-
gang lagde en lok sig til rette. Joe vidste i
det øjeblik at han ville have hende, og i
første omgang var hun da også til at købe...
hun var en af klubbens mange callgirls, der
hver nat satte sig selv til salg til den højest-
bydende. 
Deres forhold udviklede sig. Han begyndte
at nære en dyb kærlighed til det fine, lille
isvæsen. Hun var kølig af natur, engagerede
sig aldrig i hans affærer, hvilket passede
ham fint. Hun besad en særegen ynde, der
somme tider grænsede til det melodrama-
tiske, når hun iført svævende chiffon kast-
ede sig ud i en vild rumba på natklubbens
skrå brædder. Engang lod hun ham vide, at
hun var endt hvor hun var, fordi et dybfølt
ønske om at blive skuespiller havde lokket
hende til Hollywood.
En nat fortalte han gamle Purezza, at han
havde tænkt sig at fri til Sheila. Den gamle
blev rasende. Hans søn skulle ikke giftes
med en callgirl. “De piger er til for at blive
nydt, ikke tilbedt”, var den gamles ord. “De
tilhører natten - bringer man dem ud i dagsl-
yset, falmer de!”
Joe ville ikke høre. Træt, småberuset og
rasende gik han alene hjem gennem den
varme nat, hvor palmerne skyggede for
månen. Lige udenfor hans hjem stod en



velklædt mand og lænede sig op ad en
Ford. “Undskyld mig”, sagde manden fra
under hattens bløde skygge, og forklarede,
at han havde smækket sig ude af sin bil.
Ganske rigtigt, på forsædet kunne man
skimte et sæt nøgler. Joe tilbød at ringe
efter en låsesmed, men manden mente
ikke, der var nogen vågne i denne sene
nattetime. Han så ud til at få en lys idé, og
hentede et baseballbat fra det åbne
bagagerum. Han prøvede først selv et vel-
rettet slag mod ruden i døren. Det var
svært at se under det elegante jakkesæt,
om han var muskuløs. Han stønnede efter
forsøget, og knyttede de behandskede
hænder i smerte. “De ligner en stærk
mand”, sagde han til Joe. “Kunne De
ikke....?”
Joe blev ikke kaldt “Big Joe” ude i byen for
ingenting. Han så vurderende på ruden, og
vejede battet i hånden. Så svang han bat-
tet, elegant som en baseballspiller, der bat-
ter en bold. Han baldrede ruden i første
forsøg, med bare én hånd. 
Manden lød lettet da han satte sig ind og
kørte væk. Ikke så underligt, set i bakspe-
jlet.
Et par nætter senere befandt Joe sig igen i
“The Pink Armadillo”. Det var denne aften,
han friede til Sheila, på trods af at han ikke
havde sin fars samtykke. Men Sheila gav
ham en kurv. Klokken var vel hen ved 3
am, da han chokeret forlod klubben. Han
vandrede i et stykke tid langs stranden,
inden han tog hjem. Hjemme ventede poli-

tiet på ham med en anklage om at have
myrdet Sheila.
Han sidder nu i cellen. Hans store,
firskårne skuldre hviler mod den fugtplet-
tede væg. Han er stadig iført smokingen.
Det ellers vandkæmmede, sorte hår, er
faldet ned i panden, og skægstubbene har
lagt et blåt skær omkring hans firkantede
kæbe. Hans hænder åbner og lukker sig,
parat til at gøre det af med manden i det
elegante jakkesæt. Han kan smage galden
i mundhulen. Gennem de røde tåger af
vrede vejer han sine muligheder. Politikom-
missæren, der er sat på opgaven, er i
følge hans fars oplysninger ubestikkelig.
Hendes assistent, som arresterede ham,
virkede som om sagen allerede var afslut-
tet. 
Senere i dag vil de afhøre ham. Og da må
han gøre alt hvad han kan for at virke
overbevisende. De har beviset, men de
mangler et motiv. Finder de ud af, at han
havde friet til Sheila og fået afslag, er han
færdig.
Men hvem skulle de få det at vide fra?
Hvis der er et vidne, skal hans far nok hur-
tigst muligt eliminere ham.
Pludselig husker han et ansigt. En smuk,
mørkhåret kvinde. Sheilas veninde. Måske
ved hun noget. Hvad er det, hun hedder?
Hvis han bare kunne huske det...

NB: Joe er en ikke alt for begavet bølle,
der er vant til at løse problemerne med
knytnæverne.



Terrime Stormont

Hun kører ned ad Sunset Boule-
vard. Vinduet er rullet ned,
ærmerne op, og der er en sol-
brændt stribe på den underarm,
der altid ligger nonchalant i kar-
men. Turisterne viser deres nye
spadseredragter frem. I varmen
døjer de under de fine chiffontørk-
læder.
Terry dytter venligt til bilen foran,
da chaufføren tøver. Hendes hår
er rødt - page - og når til skul-
deren. Skjorten står åben, så man
kan se undertrøjen og svedskjold-
en i kavalergangen. Læbestiften
er rød - knaldrød.
Hun drejer op ad indkørselen til
LAPD. Som hun stiger ud af bilen
og misser mod den skarpe sol,
kommer en ung betjent ned ad
trappen. -Godmorgen, ma’am. De
har noget til Dem, derinde.
-Hvornår har de ikke det, snerrer
hun venligt, og vipper hat-
teskyggen ned i panden.

Terry Stormont, 28 år, har arbe-
jdet for Los Angeles Police
Department i snart ti år, og har på
rekordtid arbejdet sig op fra menig
betjent til kriminalinspektør. Skønt

ingen stiller spørgsmål ved hen-
des kompetence, ved alle, at
højere når hun ikke. Hun er trods
alt kvinde, og dette er halvtred-
sernes USA.
Terry har hele sit liv boet i Cali-
fornien. Hendes far er
bilmekaniker, hendes mor hjem-
megående. Terry, som er
enebarn, har altid været sin fars
pige. Lige fra barnsben vidste
hun, at hun ikke ville stå ved kød-
gryderne som sin mor. Hun er
ambitiøs, handlekraftig, og har en
knastør humor. Terrys laster går i
retning af billige smøger og detek-
tivromaner; helst dem, hvor detek-
tiven er en enlig ulv i trenchcoat,
og med smøgen hængende ud af
flaben. Dette selvfølgelig fordi det
er sådan, hun ser sig selv.
Da Terry kom i teenagealderen,
var det kun alt for tydeligt, at hun
stak af i forhold til de andre piger.
Hun havde flest drengevenner, og
var gerne mand for en
nævekamp. Hendes første
forelskelse var i veninden Corin-
na, en forelskelse hun var nød-
saget til at undertrykke. Dette blev
i det hele taget det ord, der skulle
komme til at betegne Terrys sek-
sualitet: Undertrykkelse. Én ting er



at være kvinde og have karriere i
halvtredsernes Californien, en anden
ting er at være lesbisk. Tys-tys. Ter-
rys lille hemmelighed.
Ja, hun er ensom. Og hvad så. Hun
lever alligevel kun for sit job. Det er
ikke et valg, hun selv har truffet. I
hvert fald ikke bevidst. På sin vis har
hendes tilbagetrukkenhed sine
fordele. Objektivitet. Ingen følelses-
mæssige udbrud. Som nu dette
mord. Hun kan mærke på luften,
hvordan heden har bragt følelserne i
kog.
På hendes kontor venter hendes
assistent, Detective Lowe. Han er en
irriterende spytslikker, men har trods
alt noget mellem ørerne. Han
fortæller, at pressen allerede er
underrettet. Så ved hun godt, hvem
der vil stå på hendes dørtrin om ti
minutter. Perkins. Manden med de
blide øjne og den skarpe pen. Han
plejer at følge hende og Lowe over-
alt, på de sensationelle sager. Hun
ved, han er lun på hende. Hun har
tacklet disse situationer før. Man skal
bare altid sørge for ikke at komme til
at være i enerum...
-Åh, ja, siger Lowe, og rækker
hende “The Morning Post”. -Har De
set avisen? Vi har allerede arresteret
en mand...



Bradford Lowe
Han vågner ved at nogen siger hans titel: -Detective. Han ser sine fødder,
benene over kors, på skrivebordet. Solide, brune sko. Han giver et lille
uartikuleret grynt fra sig, prøver at flytte benene, opdager at de sover.
Et kvarter senere står han på en parkeringsplads i downtown LA, bag The
Pink Armadillo, en natklub så dyr og syndig, at han aldrig i sin vildeste fan-
tasi kunne befinde sig her i andet end embeds medfør. De er færdige med
at tegne offerets omrids op med hvidt, og de flytter liget fra dets position
med ansigtet ned i en vandpyt. De forvredne konturer af et lyserødt bælt-
edyr, bøjet i neon, danser i kaskader af farver. Benzin. Tænk at dø med
ansigtet i en pøl af benzin.
De to politifolk hjælper ambulancefolkene med at få liget ind i ambulancen.
Lowe afhører manden, der fandt liget. Hans navn er Jack Andrews, og han
er stamgæst på The Pink Armadillo. Om han ved hvem offeret er? Ja.
Sheila. Callgirl. Om han ved, hvem hun sidst blev set sammen med? Nej -
vent - måske. Måske Big Joe. Joe Purezza.
Hun er smuk, den lille pige. Som en alf. Det blodrøde hår falder i kunst-
færdige krøller ned over kjolens sølvlamé. De sorte vipper ligger fladt mod
hendes kind. Hvem ville slå sådan et skrøbeligt lille væsen ihjel?
Lidt væk har officer Morris fundet mordvåbenet: Et baseballbat. Der er
stadig blod og fingeraftryk på.
Tilbage på politistationen arbejder Lowe som en besat. Big Joe står i politi-
ets kartotek over småsyndere. Det er ganske rigtigt hans fingeraftryk. -
Haha, griner Lowe til sig selv. -Af banen, Stormont! Sagen klaret inden hun
overhovedet er vågnet...det skulle da få åbnet øjnene hos hans
overordnede. Der er ingen tvivl i hans sind om, at denne sag vil være af



afgørende betydning, hvis det skal lykkes ham at overtage Stormonts still-
ing.
Perkins fra The Morning Post ringer ved sekstiden. Lowe affærdiger ham
med, at morderen allerede er fundet, uden at give detaljer. Perkins vil
alligevel have lov at følge efterforskningen. Lowe ved godt hvorfor. Perkins
er lun på kommissær Stormont. Bare hun ville gifte sig med ham, så han
kunne blive af med hende.

Bradford Lowe er en stræber med det gammelkendte motto: Målet helliger
midlet. Han er indbegrebet af en “corrupt cop”; er umådelig slesk og falsk,
og går hverken af vejen for bestikkelse eller bagvaskelse, så længe han blot
er sikker på, han kan dække over sig. I begyndelsen da han blev forfrem-
met til kriminalkommissær Stormonts assistent, regnede han med at kunne
forføre hende af vejen. Hun var desværre fuldstændig ligeglad med hans
tilnærmelser. Nu spiller han gode miner til slet spil, og gør i mellemtiden alt
for at få det til at se ud, som om han er en helt, og hun er en klovn. Hans
private mening om kvinder og karriere er, at de hører til ved kødgryderne,
og at Stormont har fået sin stilling for syns skyld på grund af alt dette her
ligestillingspjat. Han er gerne parat til at bruge ufine tricks for at få hende af
vejen, bedst ville det være, hvis han kunne tilsmudse hendes
omdømme.
Lowe opfattes almindeligvis som charmerende på en intellektuel måde
(undtagen af Stormont, åbenbart). Han er høj og mørkhåret, med dybblå
øjne, og klæder sig gedigent, men pænt. 



Rebecca Perkins

Hendes hænder følger benets kurve. Lirker det
spindelvævstynde stof ud over knæet, uden at de
lakerede negle perforerer silken. Lægger strøm-
perne fra sig på en skammel, hægter hofte-
holderen af. Rækker om på ryggen for at åbne
de tre hægter, der holder bh’en sammen. Og bliv-
er opmærksom på det brændende blik.
Rebecca er vant til de blikke. Men ikke fra en
kvinde. 
Sheilas opmærksomhed berørte hende på en
anderledes måde. Først var det en lille gnist dybt
indeni, hvor hun så længe ikke havde følt andet
end tomhed. Siden hen gengældte hun Sheilas
flammende begær. Et violfarvet blik kastet diskret
hen over den dunkelt belyste bardisk fik hendes
krop til at isne, hendes mund til at tørre ud, hen-
des øjne til at brænde. Og kunden, den evin-
delige elegante herre i jakkesæt og med
tilbageredt hår, trådte et par skridt tilbage og
sank sit spyt for at opretholde den indforståede
distance, der altid bør ligge mellem en callgirl og
en kunde.
Hendes krop skreg på den lille, spinkle pige.
Hendes hænder længtes efter at kærtegne det
kastanjefarvede hår, hendes blik efter at køles i
de safirblå øjne. Den nat det endelig fuldbyrd-
edes, vidste hun til sin fryd og rædsel, at hun
havde genfundet kærligheden - i form af en kvin-
de. Og hun gav efter, for hun var i forvejen bræn-
demærket af elskov. På trods af, at hendes kar-
riere som callgirl sikkert ville være slut, hvis
nogen fandt ud af hendes følelser for Sheila.

***
Harold og Rebecca Perkins var uadskillelige,
som tvillinger nu er det. Deres forældre levede i
San Diego i ekstrem velstand, moderen var



mafiadatter, faderen en velstående forretningsmand. Da
tvillingeparret var ni år gamle, skød moderen faderen og hans
elskerinde foran børnene. Derefter sig selv. I løbet af én dag tog
søskendeparrets liv en drejning til det værre. Faderens anseelige
formue blev opslugt af gæld. Faderens far, som var enkemand,
tog børnene til sig, men nærede ingen egentlig interesse for
dem. Børnene var aggressive, holdt sig for sig selv, klarede sig
dårligt i skolen, skønt de inden forældrenes død havde haft
betegnelsen “fremmelige”. De andre børn beskyldte dem for at
have et incestuøst forhold. I begyndelsen var det ikke sandt. Det
var blot en af alle de tomme beskyldninger, der rammer dem,
som er anderledes. Men det var sandt at tvillingerne elskede
hinanden intenst.
I teenagealderen undergik Rebeccas krop voldsomme foran-
dringer. Hun havde altid været smuk, men den krop, som skæb-
nen nu skænkede hende, raserede i teenagedrengenes hormon-
plagede ønskedrømme.
En dag på vej hjem fra skole blev hun overfaldet af tre store
drenge. De hev hendes kjole op, og flåede trusserne af hende.
Hun skreg af fulde lunger. I næste øjeblik var Harold der. Han gik
bersærk - smadrede den ene drengs næse, så han resten af
sine dage måtte mindes sit forsøg på voldtægt hver gang han så
sig i spejlet.
Den nat kom Harold ind til hende for at trøste hende. Hun
knugede ham ind til sig. Så mærkede hun ham, stor og hård
imod hendes mave. Hun begyndte at kærtegne ham. Deres kys
blev hårdere, og var ikke længere en bror og søsters kys. “Jeg
elsker dig” hviskede hun honningsødt i hans øre. Intet kunne
være mere sandt. Hun ville have ham i sig, og han ville være i
hende. “Jeg elsker dig”, ekkoede han tilbage.
Hvor længe bedstefaderen havde stået i døren var ikke til at
sige. Han gav dem dårligt tid til at tage tøj på, inden han smed
dem ud. De så ham aldrig igen.
Som gadeluder i downtown Los Angeles tjente Rebecca akkurat
nok til at holde dem begge i live, og betale for huslejen. Harold



søgte forgæves et job. Noget ved tvillingeparret
skræmte folk.
En nat Rebecca gik på gaden mødte hun en mand i et
nydeligt jakkesæt. Han tog hendes ansigt i sin hånd,
og betragtede hende. Han syntes, de store, brune øjne
rummede en sødmefuld smerte, som var det selveste
Eva, netop kastet bort fra Eden, han stod overfor. De
høje kindben, det tykke brune hår, de spidse, rosa
læber, betog ham. Men de kurver af gylden hud, som
udgjorde hendes figur - de satte hans lænder i brand.
Manden tog Rebecca med sig hjem. Han viste hende,
hvordan hun skulle sætte sit hår, og han gav hende sin
afdøde hustrus smukke kjoler. Hans navn var Mario
Purezza. Han var konge over nattens Los Angeles, og
ejer af byens mest dekadente natklub. Alles øjne var
rettet mod hende, den første nat hun satte fod i “The
Pink Armadillo”. Alle vidste de, at hvad de så var en
falden engel. Siden hen lærte hun at sætte sine
grænser, og at slå fra sig, men i sidste ende var det
englens særegne uskyldighed, der beskyttede hende.
Harold var ikke glad for Rebeccas nye profession,
selvom de nu havde rigeligt med penge. Hans opførsel
blev mere og mere besynderlig. Den kærlighed Rebec-
ca havde følt overfor Drengen Harold, kendetegnede
ikke hendes følelser overfor Manden Harold. Han led
forfærdeligt at jalousi. I begyndelsen havde han bedt
hende om at fortælle om hendes oplevelser med kun-
derne, men så lagde hun mærke til, at kunder, som
havde behandlet hende dårligt, pludselig holdt op med
at komme på natklubben fra den ene dag til den
anden. Af frygt for hans vrede spillede hun med og lod
som ingenting; alligevel var det en stor lettelse for
hende, da Harold endelig tog til østkysten for at blive
journalist.
For ikke lang tid siden vendte han dog tilbage. Han

virker anderledes nu. Han er blevet en smuk mand,
blid og velformuleret. Men smerten er der endnu. Hun
kan se det i de brune øjne - ligesom i hendes egne.
Den går nok aldrig væk. Han har bedt hende om at fly-
tte ind hos sig, og droppe jobbet som callgirl. Hun
sagde, at det var for sent at redde hende. At hun
allerede var brændemærket af sit job. Det tog han for
gode varer. Men sandheden er, at hun stadig frygter
ham. Han lægger ikke skjul på, hvor meget han elsker
hende. Måske er det mere end en brors kærlighed?
Under alle omstændigheder undlod hun at fortælle
ham om Sheila.

Nu er Sheila død. Midt om natten, på parkeringsplad-
sen bag “The Pink Armadillo”.
Rebecca sidder med morgenposten i sine hænder.
Præcis denne aften havde hun valgt at blive hjemme,
holde fri for alle herrerne, og måske havde hun tænkt,
at hun svigtede sin smukke elskede ved ikke at være
der, men hvad pokker, det var jo bare en enkelt aften
ud af hundreder. Men hvilken aften, og hvilket svigt.
Rebeccas smukke, lille træhus ligger ved Malibu
Beach, og følelserne skyller ind over hende som bøl-
gerne over det hvide sand. Under den nøgterne artikel
står Harolds navn. Gad vide hvor lang tid, der vil gå
inden politiet sætter hende i forbindelse med Sheila?
Så vil Harold også få det at vide. Det er jo ham, der
dækker historien. Hvordan vil han reagere?
En tanke falder hende ind. Hvad nu, hvis han allerede
kendte til Sheilas og hendes forhold? Hvor langt ville
hans sygelige jalousi få ham til at gå? Han ville vel
aldrig...
Rædselen griber hende ved halsen og klemmer til.
Inde i kroppen har sorgen gjort hende helt, helt hul...


