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Indledning og Tak 

Kære spilleder. Først og fremmest tak fordi du har meldt dig til den fede post at være spilleder på vores scenarie. Vi 

håber at du og dine spillere vil få en god oplevelse med vores scenarie. ”…og tre fod beton” er toeren i vores filmiske 

action serie. Det første scenarie var Deterministisk Fiktion som var på Viking-Con sidste år. Og hvad betyder det så? 

Ikke andet end at vi kører en anelse i samme rille. Der er ingen sammenhæng mellem de to scenarier ud over at de vil 

det samme: at underholde på en actionfyldt og morsom måde. Vores mål med scenariet er ikke at folk skal tage noget 

særligt med ud fra spillokalet ud over en oplevelse af at de har brugt ca. tre timer på en god gang underholdning. 

Om konceptet: 

Vi har i så høj grad så muligt tilstræbt at skrive et scenarie som falder i god tråd med den stil der er gennemgående i 

Guy Ritchies to succesfulde ”britmob” film ”Snatch” og ”Lock, Stock and two smoking Barrels”. Hvad der er 

karakteristisk for disse to film kan der selvfølgelig være mange meninger om, og der er desuden elementer som er 

umulige at få med i et rollespilsscenarie. Vi har valgt følgende elementer ud: flere grupperinger af hovedpersoner, 

sidekørende forløb og overlap mellem scener hvor uvigtige deltaljer i en scene påvirker kraftigt i en anden. Desuden har 

vi selvfølgelig forsøgt at ramme stilen med lurvede smågangstere, afstumpede bøller og mere eller mindre tilfældige 

lykkeriddere i vores karakterer. 

Nok udenomssnak - Hvad har vi konkret gjort? Der er ingen deciderede hovedpersoner i dette scenarie. Der er i stedet 

20 spilpersoner i alt. Hver spiller får således i løbet af scenariet et bundt af karakterer som vedkommende skal styre. For 

at få en historie med mange fraktioner og mange pudsige tilfældigheder der pludselig inddrager alle i ”kampen” om 

historiens gevinst - de otte millioner pund i guldbarrer - er scenariet ret så determinerende. Det skal forstås på den måde 

at spillerne reelt set ikke har de store valgmuligheder. De bliver udsat for en række scener der faktisk i forvejen har en 

fast slutning. Det er vigtigt at få spillerne til at acceptere denne præmis, så de får mest muligt ud af de enkelte scener. 

Det er nemlig meningen at de skal fylde scenerne ud med forhåbentlig underholdende spil. Vi nævner kun dette for at 

det står helt klart for dig som spilleder, ikke fordi vi tror det vil blive et problem (det har vi i hvert fald ikke oplevet i 

vores to spiltests). Scenariet determinering gives dog helt frit i den sidste scene hvor spillerne tilmed selv kan vælge i 

deres ”bundter” om hvem de vil spille. 

Om Karakterer: 

Som sagt har vi i alt 20 spilpersoner i dette scenarie. Det betyder dog ikke at hele scenariet vil gå med at læse roller. 

Rollerne er nemlig meget korte sager på omkring 150 ord i alt. De er således mere stereotyper end egentlige 

personligheder. Rollerne er bygget op med et lille citat (som er noget rollen selv kunne finde på at ytre), en kort 

beskrivelse og dernæst tre til fire stikord som hjælper spilleren med at huske rollen når han skal vende tilbage til den. 

Du skal udlevere rollerne fortløbende i scenariet. Det vil stå i scenerne hvilke roller (om nogen) du skal udlevere eller 

hvilke ”gamle” roller der er med igen. På connen vil vi udlevere spilpersonerne på små stykker farvet karton, således at 

hver spiller har sin egen farve. I den udgave der følger med scenariet er alle rollerne markeret med et bogstav således at 

du kan se hvilke der hører sammen. Fordi det kan være svært at huske hvem en given spiller agerer som i hver enkelt 

scene(især slutscenen) vil vi desuden udlevere små navneskilte i karton som spillerne så kan have stående. Disse vil I 

også få til spillederbriefingen. Rollerne optræder som regel i grupper på mellem to og tre personer og spillerne skal 

derfor af og til agere over for hinanden som enten antagonister eller agonister. Hver gang en ny gruppe eller en ny 

enkeltperson kommer i spil for første gang, skal du præsentere dem. Vi har lavet en kort præsentation af alle grupperne 

som er vedlagt bagerst. Husk dog at give spillerne tid til at læse deres karakter igennem først. 

Til sidst skal vi ligge knytte en lille bemærkning om det spil vi ønsker ud fra spillerne. Dette er et humoristisk action 

scenarie. Det betyder at selvom der er konfrontationer i spillet ønsker vi ikke de store intriger. Karakterene er som sagt 

stereotyper og derfor let gennemskuelige. Det er med vilje. Prøv at få dine spillere til at suge det væsentlige og 

interessante ud af scenerne i stedet for at plotte det store. Det er oplagt at alle forsøger at forråde alle i slutscenen, og det 

er helt fint. Man skal bare ikke begynde for tidligt med den slags. 

Opbygning: 

Scenariet består af 13 almindelige scener og to lidt mere specielle. De almindelige scener opstilles med en angivelse af 

sted, tid relevante personer, scenens formål, præsentation af scenen, scenens forløb og af og til lidt ekstra bemærkninger 

under overskriften husk. Et par af disse overskrifter skal vi kort beskrive brugen af. Scenens formål angiver hvad vi 

gerne ser at man får ud af scenen — det er mest for at det ligger klart for dig. Præsentation af scenen er de informationer



spillerne skal have f.eks. beskrivelse af omgivelser eller update i forhold til historien. Scenens forløb er en guide til dig 

om hvad der skal ske, og hvad du skal sætte i spil i løbet af scenen. Introscenen er lidt anderledes. Her er det nemlig kun 

dig der er på, og her skal du slå scenariets stil an. Endelig er den sidste scene ”kuppet” også speciel fordi spillerne her 
har flere valgmuligheder mellem spilpersoner. Det vil blive beskrevet i detaljer når du kommer til selve beskrivelsen af 
scenen. 

Stil: 

For lige at slå det fast med syvtommersøm: Dette er et filmisk action scenarie. Derfor bør du benytte dig af et par små 

trick for at rigtig ramme stilen. 

For det første skal der klippes. Når en scene er ved at være ved sin ende, er det en god ide, at du udbryder ”så klipper 

vi” og derefter beskriver situationen i den næste scene. 

For det andet må du meget gerne beskrive det der sker i scenerne som så man det på et lærred. Det vil sige at du 

opsumerer spillernes gerninger og beskriver dem dramatisk. Dette er selvfølgelig kun relevant i action scenerne 

Endeligt har vi i scenariet indlagt små overlap og pudsige situationer der referer til andre grupper i spillet end dem der 
lige er på i scenen. Ved disse overlap er det vigtigt at du beskriver optrinnet som de vil blive opfattet af spilpersonerne 

til stede. Er det absurd i deres kontekst skal det præsenteres sådan. Hvis det for spilpersoner bare er lettere pudsigt skal 
din beskrivelse selvfølgelig være tilsvarende moderat. 

Bemærkninger: 

Vi anbefaler stærkt at du benytter dig af stemningsmusik til scenariet, og her yder vi en lille service. Således vil vi 

lægge en stak cd"er med musik som vi finder brugbart til scenariet i informationen på connen. Så kan du hente den 

tidligt og få en chance for at høre udvalget ud. 

For at give dig en mulighed for at styre begivenhedernes gang har vi bevidst undladt at bruge terninger og stats i dette 
scenarie. Dette gør at action scenerne er lagt i dine hænder fuldstændigt. Når der er action på menuen beder du spillerne 
beskrive hvad de gør og så beskriver du efterfølgende hvad det sker. Husk således altid hvad scenen bør ende med og 
prøv at tænke over hvad der kan være fedt for spillet. I slutscenen er der mere frit spil. Gå her efter det plausible og det 

underholdnende.



Forløb: 

Introscene: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Scenens forløb: 

Skotter i en lufthavn 

Heathrow lufthavn, London 

Torsdag formiddag 

At få en filmisk præsentation af de begivenheder der skyder historien i gang. 

Skotterne er til stede, men de er ikke styret af spillerne. 

Du skal som spilleder stå for afviklingen af denne korte introduktionsscene. Vi skal i 

denne scene have præsenteret skotterne og ”Rudi”. Det der sker, er følgende, men du 

har frie hænder til at give den dit eget touch: 

To ældre mænd iført ens kilte med stok og grøn hue med kvast sidder på en bænk midt 

i virvaret som er Heathrow på en travl dag. De deler en medbragt madpakke og skiftes 

til at se på tavlen for ankomne fly igennem et par briller som de deler. Det gibber i de 

to gamle knarke da 10.25 fra Buenos Aires får et lille ”landed” skilt ud for sig, og 

endnu engang da det skifter til ”baggage”. De kigger lidet fortrøstningsfuldt på 

hinanden spørgsmålet ”hvorfor skulle han dog være med denne gang?” hænger usagt i 

luften omkring dem. Den ene af de to knarke finder et billede frem fra sin jakkelomme. 

Billedet, som stammer fra et biblioteksleksikon er gammelt og falmet. Det sort/hvide 

billede forestiller en statelig herre iført uniform, med markante kindben, en lidt flad 

næse, og en anelse fremstående pande, der efterlader øjnene i skygge. Håret er sat i en 

frisure som enhver rask ung mand i 1930'erne ville misunde. De kigger skiftevis på 

billedet og over mod udgangen fra tolden. Og pludselig træder han ud i ankomsthallen. 

Ulasteligt klædt i jakkesæt og med en mørkegrøn hat med en lille fjer ved siden. 

Attachemappe, gråsprængte tindinger og et lille mørkt overskæg. Han orienterer sig 

kort og effektivt og sætter derefter kurs mod taxaerne udenfor. De to knarke kigger på 

hinanden. ”Var det mon ham?” spørger den ene. ”Efter alle de år.” Svarer den anden. 

”Jeg tror det, ligheden var slående.” De rejser sig simultant, og med en anelse besvær 

stavrer de efter den ulasteligt klædte herre. Manden sætter sig ind i en sort taxa og 

siger: ”Hotel Excelsior, bitte.” Taxaen sætter i gang og drejer ind mod centrum. De to 

ældre herrer for startet deres aldrende Morris Mascot og følger efter.



Scene 1: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Precentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Små fisk 

Kælderen under baren Under the Sea 

Natten til torsdag 

At få draget trykluftsboret ind og få præsenteret den tynde væg mellem de to kældre. 

Rotten Richard, Otis og Jamal. Desuden vil Metal Jim også være til stede, men han eri 

denne omgang ikke en spilperson, da han kan blive vigtig for at trække handlingen i 

den rigtige retning. 

Dette er så den første reelle scene. Som vi også skrev tidligere er det meningen at du 

skal beskrive omgivelserne for scenen, de involverede parter (brug gerne vores 

”gruppeoversigt”) og scenens udgangspunkt. 

Scenen starter med at Otis og Jamal befinder sig i kælderen under Under the Sea. De er 

der af en grund. De vil bryde igennem væggen fra Under The Sea's 

opmagasineringsrum og ind i kælderen til pornoshoppen Rough ”n” Rotten, der ligger 

ved siden af. Derfra vil de begive sig op i selve forretningen og tømme kassen som de 

ved at ejeren kun indløser en gang om ugen — Torsdag eftermiddag i sin frokost pause. 

Otis har lavet en aftale med Jim, som er barens ejer om at få lov til at gå igennem hans 

væg mod tyve procent af udbyttet. Jim mener godt han kan overbevise panserne om sin 

uskyld. Otis har desuden lånt et trykluftsbor og en lækker Jaguar (mest for stilens 

skyld) af den lokale storgangster Phylis, som Otis og Jamal arbejder lidt for. 

Kælderen er en typisk opmagasineringsrum for en pub. Den er fuldt alle mulige øl- 

ankre, kasser med flaskeøl og papkasser med saltstænger og peanuts osv. Væggen som 

skal nedbrydes er en relativt tynd murstensvæg. 

(efter at give en eller anden form for præsentation af disse fakta kan du lade Otis og 

Jamal overtage scenen) 

Hvad Otis og Jamal ikke ved, er nemlig at ejeren — Rotten Richard - har et lille 

produktionsselskab ved siden af sin biks. Og ja, han er ved at optage en film i kælderen 

ved siden af, netop på dette tidspunkt hvor Otis” plan skal stå sin prøve. Gør spillerne 

opmærksomme på at de syntes at der lyder en funky bas på den anden side af væggen 

kombineret med periodevise udbrud af nydelse? Jamal og Otis har nu to muligheder: 

A) at ignorere lydene og køre på, eller: B) at udskyde planen til næste uge og smutte 

ubemærket væk. 

A) Otis og Jamal går løs på væggen. Det larmer ad helvede til. Af og til bliver de nød 

til at stoppe for at se hvor langt de er kommet og børste støvet af sig. Når trykluftsboret 

ikke giver lyd fra sig er der stemmer på den anden side af væggen der højlydt 

kommenterer larmen. Efter ikke så lang tids arbejde bryder ”gutterne” ind gennem 

væggen til pornobiksens bruntapetserede kælder. I bagenden af lokalet er det 

opmagasineret store mængder videoer, ”legetøj” osv. Det er dog ikke bagvæggen der 

optager Otis og Jamals opmærksomhed. Det er nok nærmere det tre mand høje film 

crew og den nøgne mand og kvinde på den brede seng med turkise silkelagner. Otis og 

Jamal dukker op ved sengegæret dvs. med den enlige projektør lige i hovedet. Hvad 

spillerne stiller op med den situation er uvis. Det vi ønsker at de efter øjeblikkes 

pinlighed og forklaringsproblem tager benene og trykluftsboret på nakken. Hvis 

spillerne begynder at tale om at benytte sig af vold kan du evt. minde dem om at de for 

det første ikke er specielt barske selv om Jamal er en ret stor neger, og at de ingen 

våben har med!



Husk: 

B: Hvis Otis og Jamal opfanger lugten i ”bageriet” og beslutter sig for at de ikke bryder 

sig om den, leder det videre til præcis den samme scene som hvis de bryder igennem 

væggen: 

Otis og Jamal kommer ud på gaden efter at havde forladt pubben uden de store ord 

vekslinger med Jim. De kigger sig til begge sider og får til venstre øje på to Bobbyer 

som virker overordentligt interesserede i to sorte fyre, en torsdag nat, der kommer ud 

af en pub med et trykluftsbor! Bobbyerne er tyve meter fra de to uheldige gutter og står 

således imellem dem og Jaguaren. Der er vist ingen tvivl om at Otis og Jamal bør tage 

og stikke af. Kan spillerne ikke fatte det, må du bare minde dem om deres i forvejen 

blakkede rygte og mangel på gode forklaringer. 

Det er meget vigtigt at Otis og Jamal slipper afsted med trykluftsboret — det har nemlig 

stadig en vigtig rolle at spille i resten af historien. Går det helt galt kan du i scenen hvor 

Otis og Jamal skal stå skoleret for Phylis lade dem vide at Jim var så flink at bjærge 

det, så det nu står i lageret. 

At denne scene ligesom resten af scenariet er ret så afhængig af, at spillerne gør det 

”rigtige”. Og det kan lige så godt slås fast med det samme. Så hvis spillerne er på vej 

ud af kurs må du med sætninger som ”Jamal, du skal huske at..” eller ” I har altså ikke 

våben med. I er småkriminelle, ikke hardcore gangsters”



Scene 2: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Precentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Husk: 

Neutral grund 

Loftus Road — Queens Park Rangers hjemmebane 

Torsdag aften 

At få en aftale i stand mellem Chelseabøllerne og waliserne. At få udstille hvor syge 

hooligans er, og dermed skræmme waliserne. Og endeligt at få noget fed action der 

ender med at waliserne bliver anholdt. 

Waliserne, Chelseabøllerne og bobbyerne 

På Loftus Road er en fodboldkamp i gang. Det er Queens Park Rangers der møder 

Grimsby i 2. division. Til denne kamp er der et lille møde i gang. Nede på den ene 

langside står tre walisere og snakker med to chelseasupportere. Waliserne er fra 

Cardiff, og der hader man Bristol City af et godt hjerte. Den ene af waliserne har 

arbejdet i London som bartender, og har der lært chelseasupporterne at kende. Derfor 

har de nu sat hinanden i stævne for at aftale at hjælpes ad om at smadre et meget 

prominent medlem af Bristol Citys fanklub. Det er nemlig sådan at Chelsea møder 

Bristol i FA-cuppen lørdag aften, og så opstår der sikkert uroligheder alligevel. 

Spillerne skulle gerne gå i gang med at snakke lige så stille. Det er ganske fint. Når de 

engang imellem holder en lille pause er det din opgave at beskrive hvad der foregår i 

fodboldkampen. Det kan være hjørnespark, mål, store chancer, grove frispark, 

tvivlsomme off-side kendelser eller lignende (er disse begreber helt fremmede for dig, 

anbefaler vi at du ser en fodboldkamp inden du skal køre scenariet). Når de har aftalt 

hvad de skal aftale og i øvrigt er blevet trætte af at snakke om kampen klipper vi til 

efter kampen. Her er waliserne på vej væk fra stadion, da de pludselig står midt i et 

slagsmål mellem arrige fodboldfans. Pludselig kommer politiet, og slagsmålet opløses, 

og to bobbyer sætter efter waliserne (som gerne skulle tage flugten). 

Herefter går den vilde jagt gennem byen. Det er så godt som umuligt at forudse hvad 

spillerne vil gøre, men basalt set handler det også mest om at de skal have lov til at 

forcere mærkelige forhindringer på fede måder. Derfor er din opgave primært at sparke 

forskellige effekter ind. Det kan være: subway stationer (med trappegelændre, og 

gerne også tog) tæt trafikerede gader, røde busser, gamle damer med gangstativ, fish 

>” chips boder, tavler med ølpriser fra en pub, springvand, skatere og hvad du ellers 

kan finde på selv. Hvis bobbyerne er meget effektive kan du godt lade dem fange 

waliserne, men det er som udgangspunkt meningen at det skal være uafklaret hvorvidt 

det er lykkedes waliserne at slippe væk eller ej. Derfor anbefaler vi at du stopper 

scenen når spillerne er ved at miste gejsten. 

Selvom Chelsea-bøllerne vil være i overtal til slagsmålet med Bristol, så er der 

forskellige uskrevne regler omkring fodboldslagsmål. Det betyder at Cardiff-folkene er 

repræsentanter for deres klub og får en hvis respekt på den konto. Derfor kan Chelsea- 

folkene ikke tvinge dem til at iføre sig chelsea merchandise osv. 

Hvis du vil gøre fodboldkampen rigtig levende anbefaler vi at du ikke bare beskriver 

hvad der foregår på banen, men rent faktisk giver den som kommentator, og så kan du 

også inkludere publikums reaktioner på kampens højdepunkter. (Ferguson ind over til 

Walls, han forlænger den over til Mitchell. Mitchell skyder! /fLyd af skuffelse fra 

publikum Det var tæt på!)



Scene 3: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Method acting 

Gaden foran pubben Vicars Temptation og også selve pubben. 

Torsdag aften (efter fodboldkampen) 

At indikeret sammenhængen mellem historierne (waliserne og bobbyerne bliver set af 

inderne). At få inderne på banen, og endelig via Rudi gøre opmærksom om historien 

kerne: De 8 millioner pund i gode tyske nazi-guldbarrer. 

Inderne 

Vicars Temptation er en klassisk engelsk pub. Pubbens ene side domineres af den lange 

bar i godt engelsk egetræ. På kanten hele vejen rundt er der blankpoleret messing. Over 

bartendernes hoved hænger der hundredvis af pintglas. Der er fire sæt af 

udskænkningshaner med fire forskellige haner i hver, fordelt nogenlunde symmetrisk 

ved barens inderkant. På Vicars Temptation kan man få seksten forskellige slags fadøl - 

både lyse og mørke øl. Væggen bag de to bartendere er dækket af flasker med sprut 

(hvoraf en pæn del er Whisky og Gin) og flaskeøl. Der er stole hele vejen rundt om 

bardisken. Mod væggene hele vejen rundt i lokalet er der båse med bord og plads til 6- 

8 personer. Rundt på væggene over båsene (som også er i egetræ) er væggen farvet 

mørkegrøn og prydet med billeder af landlig idyl i England og forskellige gamle 

landkort. Vicars Temptation har sit navn efter den store mandshøje træfigur af en noget 

overvægtig præst som veltilfreds har hævet et krus øl til munden. Figuren står lige ved 

døren. 

De tre indiske skuespillere er på instruktøren Kumars opfordring ude at researche 

(præsenter gruppen via. gruppebeskrivelsen). Inderne kommer kørende i den landrover 

som Kumar har fået sendt fra Indien (det er nemlig den der skal bruges i filmen). Vasu 

er udstyret med en mobil som Kumar vil ringe og instruere på under dæknavnet Big Al. 

Desuden har de fået udleveret nogle små poser med forskellige former for narkotika — 

speed, ecstasypiller, hash, pot og hvad du ellers har lyst til smide ind — og ja, Kumar er 

ret sindssyg. De har lige parkeret bilen foran pubben og stiger ud… 

Scenen starter ved at inderne nærmest er ved at blive rendt ned af tre mænd som bliver 

forfulgt af to bobby”er. Når inderne er kommet sig over deres bestyrtelse går de ind på 

pubben. Der vil spillerne efter din præsentation af stedet formentlig tage plads i en bås. 

Hvis de ikke selv gør det kan du jo evt. minde dem om at de skal sørge for at blende 

ind. Når inderne har sat sig ned kommer servitricen Becky over og spørger hvad de 

skal have. Her har spillerne så mulighed for at give den som indiske skuespillere som 

forsøger at spille sprøde på en engelsk pub uden at have nogen som helst ide om 

hvordan man ”normalt” gør det sådanne steder. Derefter sætter inderne sig til at vente 

på Kumars ”stunts”. Det kan godt være at de synes det er lidt grænseoverskridende at 

de skal sidde der og agere narkotikahandlere. Men sådan er Kumar altså — alt skal være 

autentisk under researchen. 

Efter inderne har siddet og småsludret lidt går døren til pubben op. Ind træder en 

nydelig klædt mand med gråsprængte tindinger, attachemappe og en mørkegrøn hat 

med fjer i ind af døren. Han sætter sig ved siden af indernes bås og får en pint. 

Da manden har sat sig ned går døren op igen og en sort fyr kommer ind, tydeligvis iført 

en paryk med dreadlocks kommer til syne i døren. Han kigger sig lidt omkring og går 

derefter over til indernes bord. Her beder han om lov til at sidde ned og begynder 

herefter med tyk, påtaget jamaicansk accent at hentyde til køb af ”Ganja”. Når spillene 

har solgt ham noget går han glad derfra. Har de lyst kan de presse prisen 

uforholdsmæssigt højt op.



Den nydeligt klædte herre er overbevist af hvad han lige har set, og henvender sig nu til 

inderne. Han spørger om de er den slags folk der løser problemer og ordner ting. 

Inderne som jo skal improvisere hårde gutter svarer helt sikkert ja. Derefter fortæller 

manden som præsenterer sig under navnet Rudi og oplyser med let tysk accent at han er 

argentiner at han har en opgave til spillerne. Han ønsker at de hj ælper ham med at 

anskaffe nogle guldbarrer som hans far i sin tid har efterladt under gulvet på en 

bygning her i London. Guldet ligger under tre fod beton i kælderen til det der i dag er 

pubben Under The Sea. Hvor i gulvet guldet ligger ved Rudi ikke helt men det skulle 

være tæt på væggen til huset til venstre. Rudi ønsker guldet anskaffet og afleveret til 

ham lørdag nat. Han er villig til at dele 5 % af guldbarrernes værd,i som er på 8 

millioner pund med inderne. Det bliver i alt 400000 Pund som svarer til 8 guldbarer. 

Alt det praktiske omkring tilvejebringelse af guldet må inderne selv stå for. De får bare 

Rudis mobil nr. og kan ringe til ham når de har skaffet guldet og aftale et nærmere 

mødested. Vi kan ikke forestille os andet her end at inderne som sikkert tror det er 

Kumars ide det hele, og at det alt sammen bare er en eller anden form for skattejagt går 

med på Rudis betingelser. Når inderne har sagt ja rejser Rudi sig med et let buk og går.



Scene 4 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Husk: 

I spjældet 

En politistation i London 

Fredag formiddag 

At give waliserne mulighed for sammenspil. At få drejet dem lidt i opposition til 

Chelsea-bøllerne. 

Bobbyerne og Waliserne 

Waliserne sidder i et trist, gråt forhørslokale på en politistation i London. De er alle 

blevet anholdt, (hvis en af spillerne var meget opfindsom med at slippe væk kan du 

godt have ladet ham gøre det, men så mister han jo bare chancen for at være med i 

denne scene — det er dit valg) og nu skal de forhøres. Det er selvfølgelig vores gode 

gamle bobbyer der skal forhøre dem. Med mindre waliserne begik deciderede 

ulovligheder i forbindelse med flugten, har politiet ikke rigtig noget på dem. Politiet vil 

alligevel prøve at antyde at de er i problemer, og på den måde prøve at presse waliserne 

til at fortælle hvad de ved om Chelsea-bøllerne og det arrangerede slagsmål lørdag. De 

vil også gerne have waliserse til at bære mikrofon ved den lejlighed. 

Start med at lade waliserne sidde og tale sammen om hvad de nu har rodet sig ud i, og 

lad så bobbyerne gå ind til dem. Så burde scenen køre af sig selv. Scenen slutter når det 

er tydeligt at waliserne ikke har tænkt sig at gå længere for deres frihed. Hvis 

situationen går i hårdknude skal du huske bobbyerne på at de faktisk ikke har noget på 

waliserne — eller, hvis waliserne faktisk lavede noget skidt under flugten, huske dem på 

at bobbyerne faktisk har noget på dem, og de ryger i fængsel hvis de ikke laver en deal. 

Når du briefer bobbyerne, og dermed fortæller dem hvad de faktisk har på waliserne er 

det op til din dømmekraft om det skal gøres i offentlighed. Hvis dine spillere er meget 

showmindede er det ikke et problem at dem der spiller waliserne ved at de ikke 

risikerer at ryge i fængsel, de vil sagtens kunne spille bange alligevel. Hvis dine 

spillere virker knap så indstillet på showspil er det nok bedst at briefe bobbyerne uden 

at dem der spiller waliserne hører det. Eventuelt mens de sidder for sig selv og snakker 

inden forhøret. 

Hvis en af spillerne var rigtig grov under flugten er det måske bedst at vedkommende 

ikke blev fanget. I hvert fald hvis du vurderer hans forseelse så grov at det er 

usandsynligt at politiet ville lave en aftale med ham for at fange nogle gemene 

hooligans (ie. grov vold, mord.)



Scene 5: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Gnavne gamle mænd. 

Vicars Temptation 

Torsdag aften 

At give de to skotter lidt chance for at snakke sammen og evt. tale om at skygge 

inderne. At vise at det ikke er gået op for Kumar og hans events at inderne er gået. 

Skotterne 

Imens tre indiske skuespillere er blevet kontaktet af en nobelt udseende herre fra 

Argentina og har besluttet sig for at hjælpe manden. Har to skotter siddet med spidse 

øre kun en enkelt bås væk. Nu har inderne forladt baren. Og Duncan og Angus lægger 

planer og skændes om hvem der skal give den næste runde pints. 

Skotterne sidder formentlig og småskændes og diskuterer evt. hvordan de skal snyde 

inderne. De har overhørt hele samtalen mellem Rudi og inderne og ved derfor både 

besked om Under The Sea, ca. tidspunktet for kuppet og desuden har de lagt mærke til 

at nummerpladen på indernes landrover er indisk (og derfor let at få øje på). Det er 

faktisk ikke nødvendigt at de lægger en plan (de dukker bare op i bilen i sidste scene 

med mindre spillerne vil noget helt andet). Hvad der derimod er meningen med scenen 

er at skotterne skal have lov til sidde og ”hygge” lidt og evt. snakke om gamle dage. 

Du er dog også på i denne scene. For mens skotterne sidder og taler sammen kommer 

der en højst besynderlig personage ind af døren. En høj mand med tydeligt sort hår har 
en plastik fake ”skaldepande” på hovedet og hans tykke mave er tydeligvis opnået via. 
puder under skjorten. Han begiver sig straks hen til et bord hvor tre pakistanere sidder 

og småsludrer. Manden råber dem an og afkræver dem penge på vegne af Big Al. Da 

Pakistanerne ser forbløffet på manden siger han at de måske kan finde ud af en ordning 
med de ”varer” han ved de har. Du kan selv bestemme hvordan pakistanerne reagerer 

osv. Bliver skotternes samtale lang og har spillerne brug for endnu et godt grin kan du 

altid sparke andre af Kumars events i spil.



Scene 6: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Skoleret 

Phylis lagerbygning 

Torsdag formiddag 

At få skræmt Otis og Jamal godt og grundigt, og få etableret at de skal bruge penge 

ASAP. At få placeret trykluftsboret i Phylis lager. 

Otis og Jamal, Phylis opkrævningsafdeling. 

Otis og Jamal er blevet kaldt over til Phylis lager til en kammeratlig samtale om hvilke 

konsekvenser det kan få når man fucker et kup op, og oven i købet efterlader chefens 

jaguar på gerningsstedet. Lageret er en stor og rimelig dyster bygning. Der er ingen 

vinduer i bygningen, så selv om dagen henligger den i mørke, med mindre lyset er 

tændt. Så får den et gustent skær, der ikke gør indtrykket bedre. Inde i bygningen står 

lige nu Phylis og hans tre opkrævere. På gulvet ligger en mand der skylder Phylis 

penge. (£10.000) Han har gaffatape om hænderne, fødderne og munden. Otis og Jamal 

står uden for lageret. 

Scenen starter med at Otis og Jamal banker på, og så sender Phylis en ud for at åbne. 

Når Otis og Jamal er kommet ind beder Phylis dem om at vente, og giver derefter en 

lille brandtale til sit opkrævningshold — og indirekte til Otis og Jamal: 

”Ja, så står vi her igen. Chris her skylder mig jo penge — 10.000 pund — og han kan ikke 

betale. Jeg er jo en fredelig mand, men jeg kan jo ikke have at der er nogen der skylder 

mig ting og ikke betaler dem tilbage. Vel? Så kunne alle og enhver jo udnytte min 

gavmildhed, og hvor ville vi så være henne? Derfor må jeg jo statuere et eksempel, for 

at vise at man lige så godt kan betale hvad man skylder mig. Drenge, vil I sørge for at 

Chris får optakten til en god begravelse? Og gerne en han kan huske, selv efter han er 

udåndet.” 

Derefter er der ellers dømt fri vold for opkrævningsholdet. Du må selv om hvor meget 

du vil have spillerne til at gå i detaljer med at beskrive hvordan de smadrer den stakkels 

mand, men vi anbefaler at du i hvert fald ikke bremser dem hvis de laver blodige 

beskrivelser. Otis og Jamal skal skræmmes, og desuden er det fint hvis et par af 

spillerne sidder med en lidt dårlig smag i munden. Man skal huske at gangstere ikke 

bare er playboys med en plettet straffeattest. 

Når Chris er død tager Phylis styringen igen. Han beder Otis og Jamal om at komme 

over til ham (hvilket betyder at de skal gå lige forbi liget) og går derpå i gang med at 

forklare dem at de skylder ham en jaguar, og at han ”gerne ser” at de skaffer ham en ny 

inden en uge. Det korte af det lange er at Phylis skal være rigtig ubehagelig, og at Otis 

og Jamal skal blive godt og grundigt skræmt. Når det virker som om de forstår det, 

beder Phylis dem om at stille trykluftsboret ovre ved væggen når de går ud, og så gør 

han det iøvrigt klart at han ikke vil se skyggen af dem før de har skaffet ham en jaguar, 

eller de har fået lyst til at få samme tur som Chris.



Scene 7: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Skæbner mødes 

Under the Sea 

Fredag aften 

At give inderne kontakt med Otis og Jamal og igennem dem få mulighed for at 

gennemføre kuppet. At få Metal Jim på banen og rode Otis ud i endnu flere 

søforklaringer. At antyde en sammenhæng i mellem de forskellige grupper. 

Waliserne. Otis og Jamal, Metal Jim og inderne. 

Under the Sea er endnu en klassisk engelsk pub. Baren som dominerer den ene side er i 

massivt engelsk egetræ med messingkant hele vejen rundt. Der er båse og grønt på 

væggene. Baren ligner faktisk rigtig meget Vicars Temptation. Der er dog forskelle. 

Under the Sea har nemlig en lang række indrammet billeder. De forstiller ikke landlig 

idyl tvært imod. Billederne viser stolte engelske krigsskibe, kort over Falklandsøerne 

og enkelte billeder af tilfangetagne, argentinske soldater og glade engelske matroser. 

Bag baren hænger der en medalje i en ramme med rød velour bagved. Bag baren, i 

gang med at tørre et glas, står Metal-Jim - barens ejer. Jim er tidligere SAS soldat og 

det ses. Han er høj, senet og muskuløs. Ved sin side har Jim servitricen Cathy en lidt 

kedeligt udseende ung pige som står og skænker en fadøl. I hjørnet af pubben er der en 

trappe med ned til en kælder. Et skilt med en pil indikerer via. sine to sort-hvide figurer 

at toiletterne er den vej. 

Waliserne er gået på druk. Dagens begivenheder skal fordøjes. Giv spillerne tid til at 

småspille lidt og lad derefter døren gå op og inderne vader ind. Der efter skifter 

spillerne til inderne. 

Inderne sætter sig formentlig ned og får sig en øl. Hvis der er nogen af dem der vil på 

opdagelse i kælderen er det muligt. Trappen som er af mørk træ, har tyve skridt ned og 

knirker en anelse. Nederst er der en lille gang. Til højre er der to små hvide døre som 

henholdsvis proklamerer ”lads” og ”lassies” med sort skrift. Til venstre er der endnu en 

hvid dør som dog er lidt større. ”Private” står der. Døren er ikke låst hvis man prøver 

håndtaget. Inde i ser man et ganske almindeligt opmagasinerings rum for en pub. Der 

står kasser med saltstænger, peanuts og coasters på den ene side og ølankre på paller på 

den anden. Midt imellem er der en pæn stribe uden med bart gulv. Bart beton gulv. 

Muren er muligvis i meget dårlig forfatning. 

Vasu modtager efter lidt småsnak og evt. rekonnonsering et opkald fra ”Big Al”. Big 

Al beder Vasu om at fortælle hans folk hvad helvede de render og laver. Derfor sender 

han to folk til at opklare situationen. De er sorte og de skal have alt at vide - hele 

planen. Kort efter træder Otis og Jamal ind af døren. Giv Jim til den relevante 

spilperson og lad de tre få et øjeblik sammen. Jim er ikke begejstret for Otis og Jamal 

men de er jo stamkunder (dette må du hellere forklare med det samme så spilleren der 

nu har fået lidt af en rød dynamitstang i hånden ikke springer i luften med det samme). 

Der er imidlertid ikke noget i vejen for at Jim giver Otis og Jamal en lille skideballe så 

Otis igen har en mulighed for at glimre med sit udenomssnak. Efter lidt tid vil inderne 

med stor sandsynlighed gerne tale med Otis og Jamal og ellers må du minde dem om at 

de passer på beskrivelsen. Når de to parter sætter sig ned sammen skulle der gerne ikke 

gå lang tid før inderne fortæller de to alt og Otis spiller med. Inderne vil formentlig 

referere til Big Al og Otis vil nikke genkendende (fordi han øjner en mulighed). Når 

Otis og måske også Jamal har forstået situationen skulle de selv gerne komme med 

nogle forslag til hjælp. På det her tidspunkt kan du minde Otis om at han har en



Husk: 

forbindelse til en våbenhandler som godt nok er lidt sur på Otis, men inderne kunne 

tage af sted selv. Når inderne taler om betongulvet skulle det forhåbentlig også få en 

klokke til at ringe hos Otis. Han ved præcis hvor der står et trykluftsbor og hvordan 

man kommer til det. Igen har Otis sikkert ikke selv lyst til at tage hen til Phylis" 

lagerhus men man kan aldrig vide. Tager Otis og Jamal med til våbenhandleren og eller 

lagerhuset kan du altid bare starte scenerene med at sige at Otis og Jamal er blevet i 

bilen. Alt i alt er det centrale at Otis og Jamal får inderne videre i historien. 

Når inderne er forduftet skifter spillerne til waliserne som nu er lidt mere stive. Efter 

lidt tid har waliserne den absurde oplevelse at se to forvirret hvide mænd sminket som 

negere komme spørge en noget afvisende Jim om han har set tre indere! 

At spillerne efterhånden nok godt ved hvor det bærer hen af og at de af og til venligt 

bliver puffet i den rigtige retning. Derfor kan du igen benytte dig at tricket med at 

minde spillerne om små ting de burde huske(”Du kommer pludselig i tanke om at du 

altså ikke har den store lyst til selv at tage ud i Phylis" lager”). Vi anbefaler at du lader 

Jamal komme i tanke om det meste. Det går ikke stærkt, men han kan tænke. Og så kan 

det give fedt spil at han skal have det igennem til Otis 

At hvis spillerne beslutter sig at lave om rækkefølgen af begivenheder som vi har listet 

op i vores scener. Ved at inderne f.eks. først tager til dyrehandlen er der absolut intet i 

vejen ved det. Scene 8,9, 10 og 11 kan faktisk køre i hvilken som helst rækkefølge du 

og spillerne ”ønsker”. Det er dog logisk set ikke muligt at lave biljagten (scene 10) før 

scene 8 Indbruddet i Phylis" lager. Derudover har du frie hænder. Det handler alt 

sammen om hvad du synes vil være bedst i selve spilsituationen.



Scene 8: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

(når de når så langt) 

Scenens forløb: 

Skulle her ikke være tomt? 

Phylis” lager 

Engang i løbet af fredag aften/nat. 

At skaffe inderne et trykluftsbor til kuppet. At give Phylis en grundt til at ønske inderne 

døde. At lægge op til biljagten. ” 

Inderne og evt. Otis og Jamal (dog kun kort) 

Landroveren holder parkeret på den regnvåde gade. Selve regnskyllet er stoppet men 

det drypper stadig en anelse. Fra bilen kan man, når lygterne er slukket skimte omridset 

af lagerhallen. Den ligger ca. ti væk fra meter fra vejen og er helt uden for 

gadelygternes kegler. Der er to døre er umiddelbart er til at se fra gaden. En på husets 

forside og en lidt længere nede af den ene væg. Bare ved at kigge fra bilen kan Haresh 

se at det er en dør han formentlig vil kunne finde ud af at få op. 

Inde i hallen er der en lyskontakt til højre. Når de tænder den kan man se resten af 

lageret, med boret stående ved væggen. 

Inderne vover sig ind i lageret hvis lås Haresh nemt får op. De for øje på trykluftsboret 

blandt Phylis” andet grej. Ligesom de skal til at liste af sted med boret åbnes en dør i 

bygningens anden ende. Ind træder Phylis, Martin og Terrence. De får straks øje på de 

tre uheldige indere og råber dem an. Inderne skulle gerne ret så hurtigt finde ud af at 

det her ikke er en holdbar løsning og tage benene på nakken. Ellers kan du altid hjælpe 

dem på vej ved at lade Terrence trække en pistol. 

Når inderne styrter mod bilen med trykluftsboret (som er vigtig at de tager med) 

kommer Martin og Terrence lige efter dem. Og når inderne starter Landroveren og 

kører afsted med Ban bag rattet følger Martin og Terrence med i en lille Volkswagen.



Scene 9: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Åndsfæller 

Chelsea-bøllernes klubhus 

Fredag aften 

At få impliceret Chelsea-bøllerne, og dermed også waliserne i guldkuppet. 

Vicious og Crowbar Kenny 

Chelsea-drengene sidder nede i deres ”klubhus.” Det er måske lidt prætentiøst, for det 

er bare et lille kælderlokale med et bord og nogle stole, men det er ikke desto mindre et 

sted de kan tale uforstyrret. Den eneste belysning er en enkelt glødepære der hænger 

ned frå loftet, og som altid kommer i svingninger når døren går op og i, hvilket kaster 

skygger rundt i hele lokalet. 

Scenen starter med at Hess banker på døren til klubhuset. Når han er blevet lukket ind 

vil han præsentere sig og bede om at få lov at sidde ned. Derefter vil han fortælle at han 

godt kunne bruge noget hjælp til at tilvejebringe en masse guld. Han vil så forklare 

historien, og han vil desuden sige at han faktisk allerede har sat nogen på sagen, men 

de viste sig at være skuespillere. Han beder dem om at skaffe guldet allerede lørdag 

aften, lige efter fodbolkampen, da han er bange for at der er andre der også er i gang 

med at røve det. Han vil naturligvis love Chelsea-bøllerne en andel af guldet, men det 

vigtige er ikke om de indvilliger (hvad de nok gør — han er jo søn af en af de mest 

berømte nazister) bare de har fået nok at vide til at kunne blande sig under alle 

omstændigheder. Derefter går Hess ud på gaden og forsvinder ud i natten.



Scene 10: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Husk: 

Brændt gummi 

Londons gader 

Engang i løbet af fredag aften/nat. 

At give spillerne en god omgang action. At få kørt Rudi ned. 

Inderne 

Tre indiske skuespillere som muligvis stadig tror de er en del af deres skøre instruktørs 

teatersportsøvelser er på flugt i en Landrover med indiske nummerplader. Deres 

forfølgere er to mænd i en rap Volkswagen som er hårdhændede håndlangere for 

London Lower East Ends storgangster Phylis. I Indernes bil befinder Hr. Phylis" 

trykluftsbor sig. Det er begyndt at regne igen og gaderne er glatte. Umiddelbart ser 

inderne ud til at være prisgivet. Men alt er ikke som det umiddelbart giver sig ud for. 

For bag rettet af den store landrover med det høje tyngdepunkt sidder en af verdens 

bedste stunt-kørere. 

Landroveren og Volkswagenen suser igennem Londons gader. Bilerne har hver deres 

fordel. Volkswagenen er en smule hurtigere og meget mindre og hurtigere at 

manøvrere. Landroveren er mere robust og upåvirket af små forhindringer såsom 

skraldespande. Du skal beskrive de glatte gader og hvinende dæk for Ban som derefter 

skal træffe beslutninger. Han kan køre af smalle gader så skraldespandene flyver over 

bilen. Han kan dreje pludseligt og lave u-vendinger. Han kan køre overfor rødt og halvt 

oppe på fortorve. Og endelig kan han vælge at tage ud på motorvejen og evt. køre i den 

forkerte retning af trafikken. Hvis spilleren ikke selv er oppe på beatet med at finde på 

kan du hjælpe ham med ideer fra hans egne film (f.eks. Varanens hævn 2 hvor han 

kørte mod trafikken) og hans træning. Volkswagenen hænger på, og resultatet er 

masser af trafikulykker for sagesløse ofre på vejen og mennesker der hopper for deres 

liv. Til sidst drejer Ban om et hjørne og udgår kun med nød og næppe en mand på en 

fodgænger overgang. Volkswagenen er ikke helt så heldig og torpederer manden med 

over 100 km i timen og forsætter derefter ind i ruden til en legetøjsbutik. Inderne har 

rystet forfølgerne af ! 

At gøre det dramatisk. Skru gerne en anelse op for et af de hurtige nr. på cd'en og giv 

den gas med medrivende beskrivelser af biljagten.



Scene 11: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

(Og når de når så langt) 

Scenens forløb: 

De kære små 

Dyrehandlen Pets Peradise 

Engang i løbet af fredag aften/nat. 

At inderne skaffer våben og at en af spillerne får lov til at give den som den excentriske 

Hr. Nebelheimer. 

Nebelheimer og inderne 

Det er timer efter lukketid men Mr.Nebelheimer er stadig hos sine dyr. Han er just i 

gang med at fodre vaskebjørnen da det banker på døren. Nebelheimer rejser sig lidt 

irriteret og går hen til døren og åbner. Udenfor står tre indere og fryser i regnen. 

Pets Paradise er fuldt med dyr ! Der er over hundrede bure i alle størrelser og former. 

Der er akvarier og terrarier, varmelamper og bokse med dyrefoder. Af dyr er der alle 

mulige arter og racer. Lige fra vaskebjørn over papegøje, rotter og guldfisk. Bagerst i 

rummet står der endda et stort bur med en kæmpe Ara (en meget stor sydamerikansk 

fugl). Bag Araen er der et forhæng. 

Bag det hvide forhæng er der endnu et rum. Herinde er der næsten lige så stor 

mangfoldighed bare ikke af dyr men af våben. Der er store og små automatpistoler 

fordelt over de mørkegrønne metal stigereoler. Der er knive i alle størrelser og former. 

Der er jagtgeværer — oversavede og almindelige. Revolvere. Kassevis af ammunition 

og en lysegrøn plastik spand på en meter fyldt med håndgranater. 

Inderne er i dyrehandlen for at købe våben og alt afhængigt af hvor emsig spilleren som 

er Nebelheimer er, kommer de før eller siden ind og kigger på varerne. Spillerne har 

lidt penge - omkring 1000 pund alt efter hvor meget de har brugt og derudover har de 

også lidt forskellige stoffer (som Nebelheimer jo altid kan sælge videre, han har jo 

kontakter i miljøet). Hvis Nebelheimer selv har lyst, kan han bare bestemme priserne 

på sine våben. Hvis han spørger dig om råd har spillerne ca. råd til to gode pistoler med 

fyldte magasiner eller en gammel revolver og et oversavet jagt gevær begge med 

ammunition. Er de meget hooked på det kan de måske også forhandle sig frem til en 

håndgranat, men kun hvis du har lyst til at have sådan en satan, med al den ballade den 

kan afstedkomme i slutscenen med. Når inderne er færdige med at handle smutter de 

hjem i seng.



Scene 12: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Husk: 

Forfremmelse 

Hvor end du mener Otis og Jamal befinder sig. Formentlig deres fælles lejlighed. 

Lørdag formiddag 

At få skabt mere splid og kaos inden slutscenen. 

Otis og Jamal 

Phylis er rimelig vred over at der tilsyneladende er nogle nye folk — indere - der dealer 

dope på hans område. I går nat var de endda så frække at de brød ind i hans lager og 

stjal nogle ting. Nu ringer han til Otis 

Scenen starter med at Otis” telefon ringer. Det er Phylis. Han vil bare informere Otis 

om at hvis han og Jamal ikke kan skaffe den jaguar, så har han et andet job de kunne 

klare for ham, og så kunne han stryge deres gæld. De skal nakke de forbandede indere 

der dealer dope og bryder ind i hans lager midt om natten. Det er op til dig om Phylis 

siger at de kan stikke jaguaren op i røven, nu er det inderne han vil have, eller han bare 

giver dem to muligheder. Uanset hvad skulle der være spiret en tanke om at skyde 

inderne. 

Du kan evt. lade Phylis få det til at fremstå som om han mener at det er 

på tide at Otis og Jamal bliver ”forfremmet”. Fra småhustlers til hitmen. Det skal dog 

kun være hvis du regner med at de ikke vil bryde sig om det, og det afhænger meget af 

spillerne.



Scene 13: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Husk: 

Dommerfejl? 

Stamford Bridge 

Lørdag aften 

At få gjort Chelsea-bøllerne rigtig ophidsede. At få waliserne draget med ind i jagten 

på guldet. 

Waliserne og Chelsea-bøllerne 

På et tætpakket Stamford Bridge er FA-cup kampen mellem Chelsea og Bristol City 

igang. Stillingen er 0-0, og kampen er lige gået ud i dommerens tillægstid. Hvis den 

slutter 0-0 skal der spilles omkamp i Bristol, og da Chelseas kampprogram i forvejen er 

presset — de er jo kommet i Champions League — presser Chelsea's stjerner på for at 

score det afgørende mål. 

Scenen starter med at der er hjørnespark til Chelsea, Crespo header bolden videre, men 

en Bristol City spiller får sparket den væk, og den ender oppe ved Terry Smith — 

Bristols unge, sorte angrebstalent. Han begynder at drible op ad banen, der er kun to 

Chelsea-spillere tilbage og forsvare. Han kommer forbi midterlinien og den ene 

forsvarer går ned i en glidende tackling men den elegante tekniker undgår den let. 

Angriberen og Chelseaforsvareren er nu engageret i en løbeduel, skulder mod skulder 

løber de, indtil Chelseaforsvareren falder — for Kenny og Vicious ser det ud som om 

han fik en albue i siden. Dommerens fløjte er tavs og Smith er alene med målmanden, 

der spæner ud for at gøre målet mindre, men Smith lobber den elgant over ham, og ind 

i det lange hjørne. Et øjeblik er der helt stille på stadion, så bryder enden hvor Bristols 

fans sidder ud i vild jubel. Chelsea taber kampen 0-1 til Bristol City. 

Herefter er det rimelig åbent hvad der skal ske. Chelsea-bøllerne skal over og stjæle 

guld, men de kan evt. vælge at tæve nogle Bristol City fans først. Det er op til spillerne. 

De kan også sende waliserne over for at forsinke inderne, eller bare tage dem med når 

de selv tager derover. Det er selvfølgelig ikke sikkert at de er interesserede i at få 

waliserne med derover, men det er deres valg. Hvis de ikke tager dem med kan du sige 

til waliserne at de synes det er lidt underligt at Chelsea-bøllerne strøg så hurtigt afsted 

fra et slagsmål. Scenen slutter når alle er taget afsted eller det er klart at de bruger for 

lang tid på at tæve Bristol-fans. 

Det kan være at en af waliserne har en wire på. I givet fald kan du se om de selv finder 

på at smadre den og tilskrive det uroligheder. Ellers kan du lade dem blive blandet ind i 

slagsmålet, og give dem et slag lige på mikrofonen, så den smadrer. Men kun hvis det 

virker som om at de føler sig hæmmet af den. 

Ligesom i torturscenen er det op til dig og spillerne hvor meget volden skal udpensles. 

Vi stoler på din dømmekraft.



x Otis og Jamal: 

Inderne: 

x Rotten Richard: 

SC Metal Jim: 

Waliserne: 

Chelsea-bøllerne: 

Skotterne: 

Phylis drenge: 

-… Hr. Nebelheimer: 

73 Bobbyerne: 

ikke at en evt. vindende fraktion skal bruge ti minutter på at slæbe guld til sidst. Når du 

mener tiden er moden kan du begynde at sende flere folk ind. Her er en fortegnelse 

over grupperingerne, hvad der skal til før de dukker op og hvilke våben de har: 

De burde være der fra start. De har ingen anden bevæbning end hvad de har tiltusket 

sig undervejs. 

De burde være der fra start. De har ingen anden bevæbning end hvad de har tiltusket 

sig undervejs. 

Kommer i spil hvis folk kommer gennem hans butik. Evt. også hvis de ikke gør, 

forudsat at der er et stort hul i væggen fra tidligere. Har et bat, men er selvfølgelig 

velkommen til at improvisere ved at bruge diverse sexlegetøj… 

Kommer i spil når de har været nok larm. Trykluftsboret burde ikke sætte noget i gang 

— der er larm i baren — men skud alarmerer ham. Han er bevæbnet med sin gamle 

tjenestepistol, og han er god til bruge den. 

Kommer på et vilkårligt tidspunkt, forudsat at scenen før mundede ud i at de tog i 

denne retning. Har måske nogle ting de skulle tæve Bristol fans med. 

Kommer på et vilkårligt tidspunkt, forudsat at scenen før mundede ud i at de tog i 

denne retning. Har helt sikkert nogle ting de skulle tæve Bristol fans med. Kenny har 

selvfølgelig et koben. 

Sidder på forsædet og venter på at nogen læsser bilen, så de kan tage røven på alle og 

køre ubemærket afsted. Kommer i spil når de bliver opdaget. Er begge bevæbnede med 

et oversavet jagtgevær. 

Hvis du mener Phylis har fået nys om det her kan du sende dem med. De er bevæbnet 

med bats, knive og pistoler. 

Hvis spillerne kom til at skade nogen af hans dyr da de var forbi kan det være han 

dukker op og vil skyde dem. Er bevæbnet med en automatriffel. 

Kan komme anstigende når som helst. Evt. i hælene på nogen der lige har været 

engageret i fodboldvold. Har knipler og fløjter. 

Når nogen stikker af:med guldet og bilen er vi sådan set klar til at gå videre, men er der 

et par ting der skal gøres færdig kan du sagtens gøre et. Det er dit valg 

Derefter anbefaler vi at du fortæller hvordan kameraet lige så stille hæver sig op over 

den blodige gade, og dernæst beskriver hvordan det hele ser ud efter kamphandlingerne 

i lidt blomstrende vendinger. Derefter kan du beskrive hvordan hvem end der fik bilen 

sidder på vej væk fra stedet og tænder for radioen. Det lyder sådan: 

”Vi har netop fået rapporter ind om at der har været et blodigt bandeopgør ved en bar i 

London. Der er adskillige dræbte, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra 

politiet om hvorvidt der er foretaget anholdelser. Vi vender tilbage med mere så snart 

vi hører det. Israels premierminister Ariel Sharon har bedt den engelske regering om at 

udlevere en mand til et Israelske efterretningsvæsen Mossad. Det drejer sig om en 

ældre herre der blev kørt ned under en voldsom biljagt gennem byens gader. Han 

menes at være argentinsk statsborger. Og nu til sporten. Chelsea tabte sensationelt til 

Bristol City i FA cuppen. Sejrsmålet faldt i dommerens tillægstid…”



Bansi Rawan (kaldet Ban) ÅA 

Orv se den bus. Knaldrød, med to etager. Shiva må vide om den kan køre på to hjul? 

Ban er født og opvokset i New Delhis trafikkaos. Med benzin i blodet har han gjort stor karriere i Bollywood som 

industriens ultimative biljagtsekspert. Han er ikke den store karakterskuespiller, når han sidder med sine store Top Gun- 

solbriller, men publikum elsker ham alligevel. Ban har en drøm. Han vil væk fra Bollywood til Europa eller USA hvor 

han vil køre Formel 1. Til det skal han bruge penge — flere end han kan tjene i Bollywood. Hvordan han skaffer dem 

aner den middelmådigt begavede Ban ikke. Måske kan hans gode ven og forbillede Vasu hjælpe ham? 

Benzin i blodet 

Middelmådig begavelse 

Ser op til Vasu 

Formel 1 drømme 

Vasu Rai (kaldet Vasu) B 

Engelske piger…engelske piger. Åhh, hvilke elfenbensskønheder — især de rødhårede. 

Som søn af en berømt skuespillerinde og en af Bollywoods mest indflydelsesrige instruktører var der ingen tvivl om 

Vasus fremtidige okkupation. Vasu er pt. Indiens største mandlige stjerne. Hans udseende og evner inden for dans og 

sang er en sikker garanti for en hvilken som helst films succes. Vasu er dog frustreret. Han er Indiens mest eftertragtede 

ungkarl, men hans mor styrer hans liv med en jernnæve: ingen kissemisse før ægteskab. Derfor vil Vasu væk fra Indien. 

Til Hollywood hvor man for lov til at kysse sine kvindelige medskuespillere i filmen og hvor alt er mere tjekket ind i 

Indien. 

Seksuelt frustreret 

Superstjerne — i Indien 

Hollywood drømme 

Haresh 
C 

London her må der da være muligheder. Jeg mener hvis englænderne er lige så tåbelige hjemme som de er når de er 

turister er der bestemt grobund for noget stort ! 

Haresh er Girish Kumars nyeste påfund. Haresh har en lang karriere bag sig som småkriminel i Bombay. I visse dele af 

Bombays underverden var han kendt som manden med planen. Til alles overraskelse ikke mindst Hareshs selv har han 

gået durk fra sit sidste fængselsophold til en komet karriere i Bollywood. Kumar efterspørger autentiske skuespillere til 

sine kriminelle figurer og det er Haresh. Gamle vaner dør dog langsomt og Haresh er altid på udkig efter det store kup — 

kuppet der vil gøre ham økonomisk uafhængig. 

Tidligere kriminel 

Manden med planen 

På udkig efter det store kup 

Jamal Wilson 
E 

Selvfølgelig er det mig der skal slæbe trykluftsboret. Det er klart. Sådan er fordelingen. Otis leder og fordeler. Jeg 

pukler. Nu håber jeg bare planen for en gang skyld lykkes! 

Jamal var som dreng og ung mand udset til en stor karriere som rugbyspiller. Den drøm satte en alvorlig knæskade, en 

stopper for. Desillusioneret og uden uddannelse slog J amal sig på flasken. Det var Jamals fætter Otis der fik ham ud af 

hans depression. Otis var småsvindler og biltyv men en ret splejset en af slagsen. Derfor kunne han virkelig bruge sin 

195 cm høje og muskuløse fætter. Siden har makkerparret bedrevet alle mulige småfiduser og løbet ærinder for den 

lokale gangster Phylis. Otis er hjernen. Jamal er musklerne. Det er en ordning Jamal er ved at være lidt træt af især fordi 

Otis? planer ikke altid lykkes. Problemet er bare at J amal ikke altid tænker så hurtigt, og at Otis altid på en eller anden 

måde ender med at få sin vilje. 

Stor og stærk 

En anelse træt af sin fætter 

Nem at overtale



Otis Kent . D 

Den væg er papir tynd ! Vi skal bare have fat i et trykluftsbor så kører det. En hel uges omsætning. Nu skal jeg bare 

have overbevist Jim om at være med. Og så skal vi bruge en bil. 

Otis har to talenter i dette liv. Han er fiks på fingrene og rap i replikken. Det betyder at han er den perfekte småsvindler, 

tror han selv. Under et fængselsophold fandt den splejsede Otis ud af at han skulle have mere muskelkraft på sin side, 

og engagerede derfor Jamal. Otis står for planerne. Ikke fordi han er særlig god til at udtænke dem, men fordi han 

forstår at sælge en ide. Jamal er musklerne. Ved siden af deres normale små tricks prøver Otis dog at finde planen til det 

perfekte kup. Kuppet som vil få makkerparret op i et andet luftlag. 

Roder sig ofte ud i ballade 

Splejset 

Rap i replikken 

Drømmer om det perfekte kup 

Martin |. Cc 

Okay Phylis - den ordner jeg. 
Martin har en kvalitet i dette liv — Han slår hårdt. Det gav ham i sine unge dage en relativ lovende boksekarriere. Den 

fik han dog spoleret med steroider og alkohol. Den tabte karriere er egentlig ikke noget Martin begræder synderligt. 

Han har nemlig et job han er glad for og hvor han får lov til at gøre det, han er god til. Martin arbejder for Phylis - 

Lower East Ends største gangster. Til en sådan organisation er der brug for pålidelig og ikke for kvik eller ambitiøs 

arbejdskraft. Martin med den flade næse og de gigantiske overarme er som skabt til jobbet. 

Phylis forlængede vilje 

Dum 

Stærk 
Uden de store skrupler 

Terrence 
B 

Du skylder Phylis femtusinde pund! Jeg kommer tilbage hver dag du ikke har betalt og får Martin her til at skære en 

finger af dig. Når du ikke har flere fingre tilbage, bliver Martin nødt til at kigge sig om efter andre. vedhæng. Forstår 

du det? 
Terrence er en modbydelig lille småfed og skaldet mand. Måske har han haft en traumatisk barndom eller også er han 

bare en vaske ægte skiderik? En ting er i hvert fald sikker: Terrence elsker at dominere og plage andre mennesker. 

Derfor elsker Terrence at arbejde for Phylis - Lower East Ends store gangster. Tererence står for at lede afhøringer og 

inddrive penge. Terrence er rigtig god til sit job. Så god at Phylis af og til hvis han er til stede beder Terrence om at tage 

den lidt med ro. ' 

Modbydelig og grim 

Elsker at se andre folk lide 

Dean 
Å 

Jeg har fået tildelt det lidet privilegerede job at oplyse dem om at deres muligheder for at tilbage betale hr. Phylis i 

gangbar mønt netop er overskredet. Nu betaler de i stedet i blod. Terrence? 

Dean er Phylis" ultrakorrekte revisor. Det er ham der holder styr på alle Phylis" finanser. Derfor er han tit og ofte med 

ude når der skal indkræves penge. Dels fordi han har helt styr på Phylis" forskellige låneordninger og dels fordi han 

giver ”opgaverne” en formel form for ”class” som Phylis elsker. Dean er fuldstændig afstumpet og blinker ikke en 

eneste gang når den ene uhyggelige voldshandlinger efter den anden passer foran hans firkantet briller. Der er kun en 

ting der kan bringe Dean ud af sin iskolde fatning: Når der kommer blod på en af hans nye hvide skjorter! Sker det er 

Dean en mere modbydelige bøddel end Terrence og Martin til sammen. 

Iskold 

Ultra korrekt 

Hader blod på skjorten



Rhys Morgan E 

Det bliver spændende at se hvad London har at byde på. 

Rhys er en hårdkogt gangster. I hvert fald så hårdkogt som man kan være når man er en gangster fra Cardiff. Det er ham 

der har planlagt turen til London. Han er personligt ligeglad med at tæve nogle fodboldfans, men hans svoger Gareth vil 

gerne have det, og så hjælper Rhys gerne. Desuden håber han på at få nogle kontakter i London, da han drømmer om at 

føre sin kriminelle løbebane til noget stort, og der er London et godt bud. Han er en flink fyr når det kommer til venner 

og familie, men overfor andre agerer han typisk noget mere barsk. 

Gangster 
Søger kontakter i London 

Barsk 

Mefin Charvis Å 

Åh nej! Ikke London igen. Jeg hader den fucking by. Det er bare typisk! 

Mefin er bartender på ”The Bluebird” — stamværtshus for den voldelige del af Cardiff City”s fanklub. Han er selv 

temmelig begejstret for fodbold, men han har aldrig helt forstået hooliganbevægelsen — muligvis fordi han selv er lidt af 

en splejs. Mefin boede engang i London i et par år, hvor han arbejde som bartender på Under the Sea — en pub der er 

ejet af Falklandsveteranen Metal Jim. Arbejdet var okay, men dybest set hader han London, og han er ikke bange for at 

gøre opmærsom på det. Han er egentlig utilfreds med at være blevet rodet ind i hele denne affære, men han skylder 

Rhys penge, fra engang han var på røven. Mefin kan godt være charmerende når det skal være, men det meste af tiden 

virker han bare pessimistisk og opgivende. 

Splejs 
Utilfreds og pessimistisk 

Skylder Rhys penge 

Gareth Shanklin B 

Godt jeg kender Rhys… Ellers var det her aldrig gået. 
Gareth er en indkarneret fodboldfan. Han følger Cardiff City i tykt og tyndt. En våd aften på ”The Bluebird” — Gareth 

og hans fodboldkammeraters stamværtshus — kom han til at love at han ville tæve en særligt provokerende Bristol City 

fan sønder og sammen. Imidlertid er Gareth lidt af en kujon, og han kan ikke lide at slås. Derfor har han fået sin svoger 

Rhys til at hjælpe. Gareth er stor og stærk, men han er meget usikker på sig selv og han vil meget nødig komme tilbage 

til sine mere bareske kammerater og sige at han var for meget en kylling til at holde sit løfte. 

Fodbolfan 

Usikker og fej 
Har lovet mere end han kan holde 

Crowbar Kenny D 

Mange ser mig som en dum bølle. So what? De kan bare få nogle tæsk! 

I starten kunne Kenny bare godt lide fodbold. Men en dag var det sgu blevet kedeligt, og inden længe var han dybt 

involveret i en af de ultravoldelige fangrupper. Volden tiltrak ham som en honningkrukke tiltrækker Peter Plys - helt 

uimodståeligt, og pludselig hænger man fast. At gruppen også havde nazistiske tendenser generede ikke Kenny. Han 

havde sgu aldrig brudt sig om sorte, og at de fik lidt flere tæsk end alle mulige andre, det gjorde sgu ikke noget. 

Efterhånden har Kenny etableret sig som en af gruppens to lederskikkelser. Primært på grund af den iver han lægger for 

dagen når der er nogen der skal have tæsk, men også fordi han har en hvis rå karisma. 

Ultravoldelig 

Karismatisk



Paul Robinson - "Vicious" . C 

Jeg ville ønske at vi kunne gøre noget mere end bare at tæve niggere. 

Paul har aldrig syntes at fodbold har været særlig interessant. Til gengæld har han altid haft en brændende had mod alt 
hvad han betegner som fejlfarver: sorte, arabere, pakier, kinesere. Efter hans mening har de oversvømmet byen, og hvis 

det stod til ham skulle de udryddes som skadedyr. Derfor begyndte han at gå til fodbold. Han vidste at der var adskillige 

fangrupper der delte hans nazisiske syn på sagerne, og efterhånden er han blevet en af de to lederskikkelser i en af disse 

grupper. Han har ikke den store udstråling, men til gengæld holder han altid hovedet koldt. Og så er han ekspert i 

opfindsomme måder at forvolde andre skade og smerte. Alt i alt går det sgu meget godt, men han synes en gang 

imellem at de andre i gruppen mangler de store visioner. 

Glødende nazist 

Sadistisk 

Ser sig selv som visionær 

Thomas Winslow D 

Mmm. Fish ”n' Chips. Det er eddermaneme en undervurderet ret. 
Tommy har tit tænkt på hvorfor han valgte at blive politimand. Imidlertid er han ikke det hurtigste dyr i skoven, og 

derfor er det aldrig lykkedes ham at finde ud af det. Ikke at han er utilfreds - han undrer sig bare en gang imellem over 

sit valg. Men han har fundet ud af at der er et godt kammeratskab inden for korpset, og så længe han er sammen med sin 

makker Paddy så skal det nok gå. Paddy driller altid Tommy med det ene og det andet, men de ved begge at det kun er 

for sjov. Tommy er iøvrigt en entusiastisk rugbyspiller, og så har han været på korpsets tovtrækningshold i en årrække. 
En gang imellem ville han bare ønske at han var lidt bedre til at tænke sig om, så han ikke altid lavede så mange dumme 

ting. 

Stor og dum 

Stærk 

Flink fyr 

Patrick Reilly . C 

Hellere lille og vågen end stor og doven. Så må jeg jo være god! 

Når man er halvt irer og bosat i London, så skal man fan'me stramme sig an for ikke at blive dukket. Det ved Paddy 

godt, og derfor sørger den lille mand for at spille på flere heste. Det gælder både arbejdsmæssigt hvor han går for at 

være den bobby med flest forbindelser i underverdenen (en beskyldning han bare tager med et smil), men også 

personlighedsmæssigt. Der prøver Paddy altid at være både sjov, venlig og temmelig skarp. Det lykkes for det meste, og 
det har hjulpet til at han faktisk ikke længere bliver mobbet af de andre betjente med sit fædrene ophav. Især makkeren 
Tommy kommer han godt ud af det med. Det skyldes muligvis at Paddy, i modsætning til mange andre, ikke tror at 

Tommy aldrig tænker sig om. Det gør han skam - han er bare ikke særlig god til det. 
Halvt irer 

Lille og hurtig 

Rap i replikken 

James Cavanagh — ”Metal Jim” B 

Ah, endnu en aften vel overstået. Det kunne være man lige skulle tage en drink 

Jim er indehaver af og bartender på værtshuset Under the Sea. Han var en ung lovende SAS soldat under 
Falklandskrigen, men her blev han ramt i hovedet af granatsplinter. Han overlevede, men fik indsat en metalplade i 

hovedet, og derefter var han færdig i militæret. Nu bruger han stort set al sin tid på sit værtshus, og han er tilfreds hvis 
han bare kan sørge for at der er ro og orden der. Og så få råd til at tage et par uger til karribien en gang om året. Jim kan 

godt lide de fleste af sine kunder, men han virker altid rimelig gnaven. Og så skal det nævnes at Jim selvfølgelig stadig 

holder sig i god form. 

Falklandsveteran 

Metalplade i hovedet 

Gnaven



Duncan McLean E 

62 år har vi ventet. Men nu sker det. Nu sker det. 

Duncan og hans bror Angus har været på sporet af 8 millioner pund i guldbarrer i lige siden Rudolf Hess landede på 

deres fars mark. I sin tid fik de fat i en enkelt guldbarre, som de med øgte skotsk sparsommelighed har levet af siden da. 

De arbejdede begge i paskontrollen i Heathrow indtil de blev pensionerede, og siden da har de bare siddet rigtig meget i 

ankomsthallen. Duncan er to år ældre end sin bror og mobber ham jævnligt med at han er ung og uerfaren, og ikke 

særlig fornuftig. Han har selv problemer med hørelsen og ryggen. 
Sparsommelig 

Ældre bror 

Fysiske skavanker 

Angus McLean D 

62 år har vi ventet. Men nu sker det. Nu sker det. 
Angus og hans bror Duncan har været på sporet af 8 millioner pund i guldbarrer i lige siden Rudolf Hess landede på 
deres fars mark. I sin tid fik de fat i en enkelt guldbarre, som de med øgte skotsk sparsommelighed har levet af siden da. 

De arbejdede begge i paskontrollen i Heathrow indtil de blev pensionerede, og siden da har de bare siddet rigtig meget i 
ankomsthallen. Angus er to år yngre end sin bror og mobber ham jævnligt med at han er gammel og affældig, og næsten 

ikke kan høre. 

Sparsommelig 

Yngre bror 

Irritabel 

Rotten Richard Å 

Ja sådan der! Okay, vend hende om og tag hende bagfra. Og du — husk at smile! 

Richard ejer den meget skumle pornobiks ”Rough ”n” Rotten”. I den kan man få alt hvad hjertet kan begære indenfor 
pornofilm og sexlegetøj. Hvad de færreste ved er at Richard selv instruerer pornofilm i kælderen under sin butik. Det er 

billigere end at købe andres, og så nyder Richard meget at stå bag kameraet. Både fordi han tænder på hvad der foregår 

på lagnerne, men også fordi det giver en følelse af magt. Optagelserne er ulovlige, og derfor er han ikke alt for meget 

for at komme i politiets søgelys. 

Skummel 

Tænder på magt 

Hr. Nebelheimer E 

Her er lidt fuglefrø til dig min ven. Nej, lad nu være at træde på riflen. 
Hr. Nebelheimer ejer dyrehandlen ”Pets Paradise” og navnet siger det hele. Den gode mand er meget glad for sine dyr, 

og behandler sem væsentligt bedre end han behandler andre mennesker, der typisk oplever ham som meget ubehøvlet. 

Imidlertid har hans store kærlighed til dyrene medført at han aldrig har kunnet tage sig sammen til at sælge nogen af 

dem. Derfor var det en ret dårlig forretning indtil han en dag fandt på at han kunne sælge våben i baglokalet. Siden da 
har forretningen kørt strygende, og det er nået langt ud i Londons kriminelle miljø at man får de bedste våben hos den 

gale mand med et våbendepot bag araburet. Det er vel overflødigt at nævne at Hr. Nebelheimer vil gøre alt for at 

forsvare sine kære små. 

Elsker dyr 

Kan virke ubehøvlet 

Excentrisk



Grupperinger: 

Otis og Jamal 

Otis og Jamal er to småsvindlere som huserer i Londons Lower East End. Makkerparret har hver deres specialiteter. 

Jamal er manden som er god til at løfte tunge ting og se skræmmende ud. Otis er fiks på fingrene og rap i replikken. 

Fælles for dem begge er at de i bund og grund ikke er særligt velbegavede selv om Otis tror han er det og til dels har 

fået Jamal overbevist om det samme. De to fætre har over de sidste fem år lavet utallige småfiduser og indbrud hvoraf 

mange er gået galt. Desuden løber makkerparret ærinder for den lokale storgangster Phylis. Vi møder makkerparret 

første gang da de er ved at bryde ind i pornoshoppens kælder, der er nabo med pubben Under the Sea. 

Rotten Richard 

Ejer af den skumle pornobiks Rough ”n” Rotten. Kendt som en rigtig skummel fyr. 

Phylis (Skal allerede introduceres i scene 1, selvom han ikke er med selv) 

Phylis er London Lower East Ends største gangster. Phylis interesser og aktiviteter spreder sig over narkotika, bræk og 

butikstyverier, våbenhandel, prostitution, pengeudlåning og hæleri. Han er manden der kan skaffe stort set alt. Han har 

kontakter i det meste af distriktet og alle kriminelle i området bliver nød til at forholde sig til Phylis. Phylis er kendt 

som en mand der er god for sine aftaler. Betaler man til tiden og afleverer lånt grej i fin stand er der ingen problemer. 

Kan man i midlertidig ikke opholde sine dele af en aftale med Phylis bliver han en helt anden mand. Så bestemmer 

Phylis suverænt betingelserne og kan man heller ikke overholde dem kan man med sikkerhed forvente et besøg fra 

Phylis opkrævnings ”afdeling”. 

Phylis Opkrævningsafdeling (dem introducerer du først i scene 6) 

Består af tre mand. Martin, Terrence og Dean. Martin er en tidligere boxer med flad næse og overarme på størrelse med 

mandelår. Martin er Phylis forlænget vilje og han besidder ingen skrupler. Terrence er en lille fed, skaldet modbydelig 

mand. Han elsker at se andre folk lide og er aldeles opfindsom med indeholdet af en standart værktøjskasse. Dean er 

Phylis ultra korrekte revisor. Han har styr på den mindste penny i Phylis" foretagende. Det er Dean der præsenterer 

”problemet” over for ”afdelingens” ”klienter”. Dean blinker ikke når blodet flyder. Martin og Terrence kan dog fortælle 

den uhyggelige historie om den gang Dean fik blod på en ny skjorte og fuldstændig overtog showet… 

Waliserne 

Waliserne er en blandet samling folk. Rhys er en gangster fra Cardiff. Der er han en af de rigtig hårde drenge, og han 

synes at byen er lidt for lille til ham. Gareth er gift med Rhys søster — og efter sigende lidt under tøflen — og det er ham 

der er den egentlige grund til at gruppen er i London. Han har i en brandert lovet nogle af sine fodboldvenner at han 

ville tæve en meget prokoverende fan fra ærkerivalerne Bristol City, der hedder Robbie. De ved at han kommer til FA- 

cup kampen på lørdag. Og det bringer os videre til trioens sidste medlem, den lidt gnavne Mefin. Han er sådan set kun 

med fordi han kender nogle Chelsea-fans fra han bartendede i London en periode, og det er Rhys der har udtænkt at de 

kan få hjælp fra dem til at tæve Robbie. 

Chelsea-bøllerne 

Chelsea er kendt for at have verdens mest sindssyge hooligans. De klæder sig som regel i pæne bukser og poloskjorter, 

og kun med en lille pin til at signalere at de holder med Chelsea. Det er jo ikke nok kun at smadre modstanderne, man 

skal helst også se bedre ud end dem. Og så aftaler de gerne på forhånd med deres modstandere hvor de skal slås. Det er 

jo om at få koordineret det så politiet ikke stopper en inden man får fundet hinanden. Og så er de typisk også involveret 

i nynazistiske bevægelser såsom Combat-18. To af disse hooligans er Crowbar Kenny og Vicious. Kenny er mest kendt 

som en karismatisk bølle, der godt kan lide at slås, hvorimod Vicious er kendt som glødende nazist, og lidt af en sadist. 

Bobbyerne 

Medlemmer af Londons traditionsrige korps af gadebetjente, kun bevæbnet med knipler og fløjter. Paddy er halvt irer 

og kendt som lidt af en bikser. Tommy er gammel rugby spiller, og for tiden ankermand på korpsets tovtrækningshold. 

Inderne 

Tre indiske skuespillere er i London for at søge inspiration til deres skuespil i Bollywoods nye store satsning: Gypsy 

Mania. Gypsy Mania er den legendariske og bindegale Bollywood instruktør Girish Kumars rip-off version af Snatch 

(selvfølgelig tilsat langt flere danse-/eksplosion-/sang-/weltschmerzs-/kærlighedsscener).



Det er Kumars ide at skuespillerne er i London og han har planlagt turen til mindste detalje. Derfor befinder de tre 

skuespillere sig nu på en bar i Lower East End London hvor Kumar har bedt dem om at opføre sig ”in character” til 

deres filmroller. Kumar har advaret dem mod at han vil sende folk ind til dem - som de bare skal improvisere ud fra 

deres roller over for. 

Trioen består af Vasu, Ban og Haresh. Vasu er pt. Indiens største mandlige stjerne. Han kan danse og synge enhver 

indisk kvinde i ekstase. Vasu er dog lidt frustreret over manglen på promiskuøse kvinder i Bollywood. Ban er kendt 

som Bollywoods store stunt-action-driver. Med sine Top Gun solbriller fra firserne er Ban en virtuos på landevejene. 

Ban ser ret meget op til Vasu. Endelig er der Haresh trioens lidt ubeskrevede komet. Haresh har kun medvirket i tre film 

- ind til videre alle tre gange i rollen som den kvikke kriminelle. Det hviskes i Bollywood at Haresh er en tidligere ægte 

småforbryder som Kumar har taget med for autencitet. 

Skotterne 

De to brødre Duncan og Angus McLean har i 62 år ventet på at få fat i det guld de i sin tid fik nys om da Rudolf Hess 

landede på deres fars mark. Det lykkedes dem også ved den lejlighed at skaffe sig en enkelt guldbarre som de med god 

skotsk sparsommelighed har levet af siden da. 

Metal Jim 
Metal Jim er ejer af og bartender på pubben Under the Sea. Han er tidligere SAS-soldat, og veteran fra 
Falklandskrigene. Der blev han såret, og fik en metalplade sat ind i kraniet. Deraf tilnavnet. 

Hr. Nebelheimer 

Dyre- og våbenhandler. Der vides ikke så meget om denne excentriker, men han er vist nok en del mere engageret i sine 

dyr end han er i sin våbenhandel.



Scene 14: 

Sted: 

Tid: 

Scenens formål: 

Relevante spilpersoner: 

Spilpersoner i slutscenen: 

Præsentation af scenen: 

Scenens forløb: 

Kuppet: 

Under the Sea 

Lørdag aften 

At få samlet alle trådene, slået en masse spilpersoner ihjel, og lade nogen stikke af med 

guldet. Kort sagt — klimaks. 

Inderne, Otis og Jamal, Rotten Richard, Metal Jim, Chelsea-bøllerne, waliserne, 

bobbyerne, skotterne, evt. Phylis drenge, og evt. Hr. Nebelheimer. 

I denne scene kommer det til at foregå lidt andeledes mht. spilpersoner end hidtil. I og 

med at så mange af spilpersonerne dukker op på stedet, så kan de jo ikke alle blive 

styret af spillerne. Derfor skal det køre således: Hver gang en ny person eller gruppe 

bliver bragt i spil, så får de spillere der har spilpersoner blandt de nye valget om de vil 

fortsætte med deres hidtidige spilperson eller skifte ham ud med en nyligt ankomne. 

Det er som udgangspunkt den eneste måde spillerne kan skifte på, men hvis en af de 

aktive spilpersoner dør eller på anden måde bliver bragt ud af spil, kan du godt tillade 

en spiller at få lov at gå tilbage til en ellers forkastet karakter. Vi tager et eksempel: 

Otis, Jamal og inderne har besluttet at gå ind gennem pornoshoppen, og så ned i 

kælderen. Derfor kommer de naturligvis i kontakt med Rotten Richard. Spilleren der 

lige nu spiller Ban får derfor valget om han vil vedblive med at spille Ban, eller han vil 

skifte til Rotten Richard. Han vælger Richard (for han er jo så dejlig skummel), og så 

kører scenen videre. Pludselig ankommer waliserne til rodet. Ham der nu spiller 

Richard får endnu engang valget — han kan spille Mefin — men vælger at beholde 

Richard Han kan ikke her vælge at skifte tilbage til Ban. Spilleren der spiller Vasu 

kunne skifte til Gareth, men vælger også at blive. Til gengæld vil ham der spiller Jamal 

gerne skifte til Rhys der er en tand mere handlekraftig. Handlingen fortsætter og 

pludselig kommer Metal Jim løbende ned til det hele. Nu har ham der spiller Vasu igen 

et valg, og han skifter uden tøven til Metal Jim, og fortsætter i hurtigt tempo med at 

skyde Rotten Richard, som Jim aldrig har kunnet fordrage. Ham der spillede Richard 

for nu at vide af spillederen at han lige må vente lidt tid, men at han godt kan begynde 

at overveje hvem af sine spilpersoner — Ban eller Mefin — han vil tage op igen. Og så 

videre… 

Spilpersoner der ikke styres af spillere, styrer du, men vi anbefaler at du generelt lader 

dem være forholdsvis passive. Dels fordi du ikke kan styre så mange personer på en 

gang, men også fordi det vil gøre det mere op til spillerne at skabe handlingen. 

Endelig er vi nået til scenariets højdepunkt. Hvordan scenen helt nøjagtig kommer til at 

være sat, afhænger lidt af hvad der er sket undervejs i scenariet. Udgangspunktet er at 

inderne, Otis og Jamal formentlig dukker op med et trykluftsbor. Derfra ruller vi 

så… Det er umuligt at komme direkte ned i kælderen uden at Metal Jim studser over 

det, og prøver man at uskadeliggøre ham vil barens kunder alarmere myndighederne. 

Derfor burde det være oplagt at spillerne skal ind gennem pornoshoppen ved siden af. 

Ellers må du hjælpe dem lidt på vej, eller på anden måde få handlingen til at køre 

fremad. Rotten Richard burde kunne overtales, og ellers tvinges til at give adgang til 

kælderen. Derefter 

Det er umuligt at komme direkte ned i kælderen uden at Metal Jim studser over det, og 

prøver man at uskadeliggøre ham vil barens kunder alarmere myndighederne. Derfor 

burde det være oplagt at spillerne skal ind gennem pornoshoppen ved siden af. Ellers 

må du hjælpe dem lidt på vej, eller på anden måde få handlingen til at køre fremad. 

Rotten Richard burde kunne overtales, og ellers tvinges til at give adgang til kælderen. 

Derefter skal spilpersonerne have tid til at bane sig vej til guldet, bjærge det op, og 

være ret tæt på at kunne køre afsted med det inden du sender flere folk ind. Det nytter



Efterskrift: 

Dette var så vores bud på et filmisk actionscenarie, i Guy Ritchies ånd. Vi håber at du har syntes om det, og har moret 

dig undervejs. Vi har valgt at skrive foromtalen til scenariet her, for at du kan bedømme hvor vidt scenariet levede op til 

det skrevne oplæg for dine forventninger: 

Foromtale: Otte millioner pund i guldbarrer. En flok hooligans, 4 indiske skuespillere, en herre fra Sydamerika, tre 

walisere og to lokale småsvindlere. Alle sammen på jagt efter det naziguld der efter sigende skulle være gemt under en 

pub i London. Det eneste der står mellem dem og guldet er en bidsk bartender og tre fod beton. 

Her er den så. Opfølgeren til sidste års publikumssucces Deterministisk Fiktion. Endnu et filmisk actionscenarie, denne 

gang med inspiration fra Guy Ritchie, manden bag bl.a. Snatch og Lock, Stock and Two Smoking Barrels. En ting er 

sikker: der kommer til at være masser af vold, afstumpede englændere og bipersonsrollespil. 

Har du nogen kommentarer, ris eller ros, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan få fat i os således: 

Kristoffer Kjær Jensen Anders Frost Bertelsen 

Bratskovvej 19, 1. tv Solvej 1, 1., lejl. 1.5 

2720 Vanløse 2000 Frederiksberg 

51781971 51209111 

kristofferkj(Ø&hotmail.com afb(Øofir.dk 

Derudover vil vi gerne takke nogle folk som har bidraget til at vi har fået skrevet dette scenarie: 

Tak til vores spiltestere: 

Dennis Asanovski 

Flemming D. Andersen 

Klaus Meier Olsen 

Magnus Udbjørg 
Mathias Helstrand 

Morten Hougaard 

Nikolai Schultz 

Peter Dalby Larsen 

Sebastian Flamant 

Tak til Max Hybel, du ved nok hvorfor 

Og endelig går en stor tak til Dennis Gade Kofoed, for hans sønderlemmende kritik af vores sidste scenarie. 
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