


Svend 
Med sved på panden, stakånde og en 
vejrtrækningen der er ved at slå dig ihjel, 
støtter du dig til husmuren. Du bliver nødt til 
at holde to minutters pause. Eller måske fem. 
Det er fanme lige til at tude over. En mand i 
sin bedste alder, der ikke engang kan have sex 
uden at holde de første 10 pauser for ikke at 
hoste lungerne op på en gang. Og så lang tid 
tager det jo heller ikke. Nu står du så her iført 
joggingtøj, svedende og hostende. Hvad man 
dog ikke gør for at bedre sexliv. 

Svend er firmaets grand old man og leder. 
Ikke så meget på grund af sine fantastiske 
lederevner, men mere på grund af, at han 
startede firmaet. Svend er ikke en typisk 
detektiv på nogen måde. Han er for gammel 
og har en for dårlig fysik til at fange nogen. 
Han har ingen uddannelse indefor faget og 
er alt for naiv til at se alle de gråtoner, der er 
mellem rigtigt og forkert. Han er idealisten, 

der forsøger at holde firmaets profil som detektivverdenens svar på Robin Hood. Ikke at 
de stjæler fra de rige, men mere at de hjælper de fattige. Dem der ikke har så mange 
midler til rådighed. 

De andre må ikke vide noget. Du skal ikke have særbehandling, bare fordi du ikke 
kan løbe 100 meter uden at dø. Du har det dårligt nok med, at du er den eneste uden 
egentlig relevans for bureauet. Den eneste grund til at du er med, er fordi du startede 
skidtet. Men du nyder det. Det kan godt ske de andre detektivbureauer kalder jer er 
joke, men du ved, at I gør en forskel. I gør noget for andre. 

Svend er ikke selv en stærk pengemand, og det er lykkedes ham at køre adskillige 
virksomheder i sænk. Ikke for at lave en eller anden fordækt virksomhedstømning, men 
for fordi han ikke har økonomisk sans overhovedet. Han aner ikke hvad ting koster og 
er overbevist om at brønden er bundløs. I Discount Detectives tilfælde kom pengene fra 
en tante Lydia, der kradsede af og efterlod en pæn sum penge til Svend. Da Svend ikke 
havde noget job, men altid havde drømt om (i hvert fald de sidste par måneder) at være 
detektiv og redde verden blev Discount Detectives en realitet. Problemet med Discount 
Detectives er dens indbyggede modsigelse. De har en virksomhed og vil gerne redde 
verden og det helst til ingen penge. Hvad Svend snart må se i øjnene er, at man ikke kan 
leve af luftkasteller, hvis der skal brød på bordet, hvilket er et stort moralsk dilemma for 
ham. 

Du tager inhalatoren frem og tager et dybt hvæs. Ahh, det hjalp. For tre måneder siden 
lagde det kun lige en dæmper på de værste gener. Nu hjælper den faktisk. Du sender 
en venlig tanke til Pulineq. Flink fyr. Bare synd han slog sin kone og barn ihjel. Tanken 
slår dig lidt ud, men du sunder dig og begynder mentalt at forberede dig på at fortsætte 
turen rundt om søerne. 



Svend har et stort problem. Eller havde. Hans fysik. Eller manglen på samme. På 
grund af en overdreven hang til grøn cecil de sidste 20 år, udviklede han rygerlunger. 
I lang tid kunne han knap nok gå op af trapper uden at skulle hoste helt ukontrolleret. 
Og han skulle slet ikke prøve at løbe. Lægen gav ham to år at leve i, noget han ikke 
fortalte nogen. End ikke hans kone gennem 22 år, Ellen, vidste noget. Efter en indviklet 
sag sidste år om en grønlænder, der havde dræbt sin kone og sit barn, fik Svend det 
mirakuløst bedre. Nu kan Svend løbe, uden at se døden i øjnene og trappen til kontoret 
på anden sal er pludselig blevet overkommelig. Og sex. Når først man har kunne se 
en ende på den tid, man har tilbage, begynder man at tage vare den tid, man har, på 
den på en helt anden måde. Det er heller ikke noget tilfælde at Svend har startet et 
detektivbureau. Han vil redde verden her og nu. Han vil give noget til verden. Noget han 
fik. 

De fem minutter er forbi. Du skal hjem og pakke inden I skal afsted til Jylland. Let røven 
gamle mand...

Sagen ifølge Svend
Den 12 årige Monica Grå er fundet for kun to dage nøgen siden, voldtaget og død i 
udkanten af en legeplads. Hobro er i oprør og resten af Danmark hyler med i kor om en 
hurtig opklaring. Politikere råber også højt, for det er jo snart valgår, og sagen er blevet 
en varm kartoffel, ingen har lyst til at holde alt for længe i hænderne. Stakkels pige. I 
er hyret af Finn Laursen, der er mediernes primære mordmistænkte. Medierne er sat 
på sporet af foreningen Stop Pædofili!, der via deres hjemmeside www.pædofili.dk, har 
udstillet Finn Laursen som pædofil. Deres mistanke er grundet i, kan I læse i avisen, at 
han tidligere er frikendt i en lignende sag fra Vejle, kun to år tidligere. Politiet har endnu 
ikke kommet med et udspil, og har i det hele taget ikke kommet med mange livstegn 
indtil videre. Det kan tages som de holder kortene tæt ind til sig så længe de kan. 

I skal frikende en anklaget pædofil? Ikke ligefrem verdens bedste opgave, men manden 
skal have chancen for at cleare sit navn. Han er jo sikkert uskyldig når alt kommer til alt. 
Og han blev jo ikke dømt i den anden sag. Kun mistænkt for siden at blive frikendt. Ja, 
det er nok ikke ham. For det er jo ikke for pengene i gør det. Det er jo fordi nogen skal 
beskytte de svage. 

Personlige ejendele: 

Et Detektiv ID skilt, en notesblok, en uåbnet pakke grøn cecil (just in case), en slidt zippo 
lighter og en gammel tromlerevolver med seks skud i.

Skæbne: 

optimist (+), dårlig fysik (-), naiv (-), Robin Hood kompleks (+/-)



Discount Detectives er hvad navnet antyder – discount. Deres priser ligger altid 
i den billigste ende, og detektiverne ser sig selv (Svend gør i hvert fald) som en slags 
detektivernes svar på Robin Hood. Ikke at de hugger fra de rige, men de giver en 
ydelse til de fattige, de der normalt ikke har råd til at få hjælp. De ansatte hos Discount 
Detectives er ud over dig Jesper, Nils, Kenneth og Rasmus.

Jesper: God mand at have. Et stort brød, der kan se farlig ud på de 
rigtige tidspunkter. Han er en flink fyr, men du er vist ikke den eneste, 
han er stor farlig mand for. Og det er rart at se ham lykkelig for en gang 
skyld. Den nye kæreste og den lille på vej, har virkelig gjort underværker 
for Jesper. 

Nils: Klejn knægt med en forkærlighed for biler. Egentlig har du 
aldrig ansat ham, siden han er allerede er ansat på værkstedet på 
stueetagen. Du har i stedet lavet en aftale med Nils’s onkel, der ejer 
værkstedet, om at Nils er chauffør og tager med ud hvis der en stille 
periode på værkstedet. 

Kenneth: En provokerende lille skid, som du kan bare ikke lade være 
med at holde af. På trods af hans forbrug af diverse stoffer, er han klar i 
hovedet og hurtig som kun få folk du kender. Og så er han en fantastisk 
menneskekender. Måske fordi han rent faktisk kender rigtig mange 
mennesker. 

Rasmus: Bureauets bogholder og store egoist. Det sidste ser du 
gennem fingre med. De andre detektiver er så småt ved at miste 
tålmodigheden med ham, men du lader ham kører sit eget løb. Bliver det 
for meget for andre, må de jo bare sige fra. 



Jesper 
”Nej, desværre. Man kan ikke komme 
ind iført tennissko. Jeg bliver nødt 
til at bede dig om at gå. Hvad siger 
du. Nåh, så min mor er en luder?” 
Det skulle han aldrig have sagt. Du 
gør krybet opmærksom på, at han 
overhovedet ikke kender din mor, 
mens du smadrer hans fortænder i et 
slag. Han ryger til jorden, hvorefter 
du lægger ham i benlås med hovedet 
nede i rendestenen. Lortejob. 

Jesper er stor. Ikke fed og ikke super 
høj, men derimod en kraftig bygget 
krop, der har smidt hvalpefedtet 
og brugt al overskydende tid i 
træningslokalet. Jesper stor og 
veltrænet. Det bliver man, når det 
eneste at foretage sig hele dagen 
er at pumpe jern. Sådan er det tit i 
fængslet.

Det var ikke det du ville med dit liv. Stå og finde dig i at blive svinet til af små pikhoveder 
med penge på lommen og en dårlig tøjsmag. Heldigvis behøver det heller ikke at være 
sådan her hele tiden. Nu har du jo Anne. Og så er der den lille på vej. Men for at få råd til 
det, skal der penge på bordet. 

Alt hvad Jesper nogensinde ville, var at blive officer i den danske hær ligesom sin far 
og sin farfar og hans far før ham. Det var en familietradition Jesper havde fået ind 
med modermælken og den skulle der ikke ændres på. Den dag Jesper blev optaget på 
officersskolen var den stolteste dag i hans liv. Og i hans fars for den sags skyld. Men 
lykken er en luder uden samvittighed og kun et halvt år efter sin optagelse landede 
Jesper forkert under en tur på træningsbanen. Han faldt og brækkede sit ben. Jesper blev 
tilladt en pause fra skolen på 1 måned, og det var kun fordi familien trak i trådene. Men 
benet var langt fra færdigt helet, da Jesper startede på skolen igen. Et faktum Jesper 
skjulte ved at spise overdådige mængder af smertestillende medicin. Jesper blev ved 
med at presse sig selv og sit ben, og til sidst stod begge af. Han besvimede under en 
almindelig øvelse og under den efterfølgende lægeundersøgelse blev det klart for en hver, 
hvad der var sket.

Du tænker på sidste tirsdag, hvor du skulle indkassere lidt gammel gæld for Rohmer. Det 
endte med en brækket arm, en brækket næse og en masse unødvendigt blod. Hvorfor 
lærer de aldrig at betale i tide? Der skal penge på bordet, penge på bordet…

De overordnede følte sig ført bag lyset og havde mest af alt lyst til at sætte Jesper i 
militært fængsel. Men det de gjorde var meget værre. De smed ham ud af skolen. Med 
et enkelt penselstrøg var Jespers drøm ødelagt. Den fremtid hele Jespers liv var bygget 
på, det hele familien havde set frem til og regnet med, var med et ødelagt for altid. Ikke 
noget familien tog let. Faren afskrev ham, som man crosser en check. Han bad Jesper 
melde sig til fremmedlegionen, hvis han havde nogen ære tilbage i livet. Moren afskrev 
Jesper i sympati med faren, noget Jesper aldrig helt har lært at forstå hvorfor. Men han 
elsker stadig sin mor. Det er trods alt ikke hendes skyld at faren er et dumt svin. 



Det er egentlig åndssvagt. Du står her i døren og bryder dig egentlig ikke om det. Du 
arbejder som ”stort farligt brød” for Rohmer og har ikke lyst. Hvis der var flere penge at 
hente hos Discount Detectives kunne du gøre det til en fuldtidsbeskæftigelse. Men ikke 
nu. Du behøver pengene. Lige nu har du en fremmed mands ansigt ned i sølet, fordi han 
sagde noget dumt om din mor, men i morgen skal du med detektiverne til Jylland. Noget 
med en pædofil. Men den lille på vej er du ikke helt tryg ved tanken. 

Efter Jespers verden uigenkaldeligt var brudt sammen var det tid til angreb. I en hjerne 
der var vokset op med militær logik var angreb det eneste forsvar. Og det gjorde Jesper 
så. På en enkelt aften aflagde Jesper samtlige af sine overordnede et besøg. Han skød 
hver enkelt et skud i knæskallen. Så kunne de selv mærke, hvordan det var. Til sidst 
tog han hjem til sin far og gjorde det samme ved ham. For denne ”demonstration” 
røg han i fængsel i ti år. Da han kom ud igen fik han af omveje job som udsmider og 
blev fra tid til anden hyret som ”stort stærkt brød”, når der var nogle der skulle have 
indkrævet gammel gæld og lignende. En dag så Jesper en annonce i avisen om et 
nystartet detektivbureau ved navn ”Discount Detective”, der forsøgte at hjælpe de 
mindre bemidlede. Denne tanke kunne Jesper godt lide, så han kontaktede dem og fik 
jobbet som bureauets stærke mand. Jo livet er ikke værst for Jesper nu. Han har fået en 
kæreste, Anne som han elsker over alt på jorden, der nu er gravid i fjerde måned. For at 
få smør på brødet arbejder Jesper stadig som ”udsmider” ved siden af. 

I stedet for at overlade ham til de andre udsmidere (det ville du nok have gjort i gamle 
dage), rejser du ham op. Du gør ham opmærksom på at det ikke var pænt sagt og beder 
ham om at gå igen. Med blod løbende ud af munden mumler han noget, der enten er en 
undskyldning eller endnu en mindre flatterende bemærkning om din mors seksualliv. Du 
vælger at tro det første og lader ham gå. Anne vil sikkert have været stolt af dig.  

Sagen ifølge Jesper
Den 12 årige Monica Grå er fundet for kun to dage siden nøgen, voldtaget og død i 
udkanten af en legeplads. Hobro er i oprør og resten af Danmark hyler med i kor om en 
hurtig opklaring. Politikere råber også højt, for det er jo snart valgår, og sagen er blevet 
en varm kartoffel, ingen har lyst til at holde alt for længe i hænderne. Stakkels pige. I 
er hyret af Finn Laursen, der er mediernes primære mordmistænkte. Medierne er sat 
på sporet af foreningen Stop Pædofili!, der via deres hjemmeside www.pædofili.dk, har 
udstillet Finn Laursen som pædofil. Deres mistanke er grundet i, kan I læse i avisen, at 
han tidligere er frikendt i en lignende sag fra Vejle, kun to år tidligere. Politiet har endnu 
ikke kommet med et udspil, og har i det hele taget ikke kommet med mange livstegn 
indtil videre. Det kan tages som de holder kortene tæt ind til sig så længe de kan. 

Du stoler på Svends dømmekraft, men den her sag... en pædofil? Tanken er næsten for 
meget. En pædofil. Det kan godt ske han ikke blev dømt sidst, men skal tvivlen virkelig 
komme ham til gode? For hvis nu? Hvis nu han gjorde det? Tanken bliver en mere 
uudholdelig, når du tænker på den lille på vej. Du giver dig selv et løfte om, hvis det er 
ham, der er den skyldige, eller hvis I finder den skyldige, så kommer han ikke langt. Om 
han skal have brækket benene eller nakken, kan du ikke lige finde ud af, men noget må 
gøres... 

Personlige ejendele: 

Et Detektiv ID skilt, et knojern, et bundt penge (ca. tusind euro) og et billede af Anne.  

Skæbne:

Intimiderende (+/-). dårlig samvittighed (-)



Discount Detectives er hvad navnet antyder – discount. Deres priser ligger altid 
i den billigste ende, og detektiverne ser sig selv (Svend gør i hvert fald) som en slags 
detektivernes svar på Robin Hood. Ikke at de hugger fra de rige, men de giver en 
ydelse til de fattige, de der normalt ikke har råd til at få hjælp. De ansatte hos Discount 
Detectives er udover dig Svend, Nils, Kenneth og Rasmus.

Svend: Han er lederen, selv om han ikke ligefrem ligner en. Du stoler 
på ham, men tror ikke meget på ham i felten, da hans kondi er noget 
så grusom. Du har ham mistænkt for, at det faktisk er helbredet der 
skranter, men vil ikke spørge. 

Nils: Lille knægt, der fatter så meget om mekanik, at man tror det er 
løgn. Han stammer og er vist lidt genert, men han nyder så vidt du kan 
se at bruge noget tid med den brogede flok Discount Detectives egentlig 
er. Men han kan altså ikke være særlig gammel. Højst 18. Ikke særlig 
betryggende, da det er ham, der er chauffør for bureauet.  

Kenneth: Du kan ikke helt finde ud af, hvad du mener om ham. Han er 
en lille provokerende junkie, men der er ingen tvivl om at han har skruet 
hovedet rigtigt på. Og så kender han gud og hvermand. 

Rasmus: Rasmus er god til tal, hvilket er heldigt nok, når han nu er 
ansat som bogholder. Men Rasmus hjælper også til mange andre steder 
og er egentlig dygtig nok. Han har en tendens til at sætte sig selv først, 
men det tager du stille og roligt. Du er alligevel vant til at parere ordre. 



Nils 
”2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 
37, 41, 47…” Opremsning af primtal får 
dig altid til at slappe af. Det er egentlig 
morsomt, at du som knapt nok kan 
stave til primtal ikke har noget som helst 
problem med at huske samtlige primtal fra 
1-1000, eller det vil så sige fra 2 til 997. 

Nils er mekaniker. Og dygtig til det. Skønt 
han kun lige er fyldt de 18 år, er han 
fuldtidsansat på sin onkels værksted, hvor 
onkelen værdsætter Nils’ unikke evner 
indenfor mekanikken. Men det er, for 
at sige det som det er, næsten også de 
eneste evner Nils har. Nils læser og skriver 
ikke særligt godt, og er ret genert. Før i 
tiden stammede han meget, men det er 
han ved at komme sig over. Nu stammer 
han kun, når han er nervøs. Ikke meget, 
men det sætter hans tale-tempo nok ned 
til at det er generende for folk, der har alt 
for travlt. Nils’ læse- og skriveevner (eller 
manglen på samme) er noget Nils holder 
for sig selv. Det går ham i den grad på, og 
den eneste der ved det er onkel Torben. 
Han er heldigvis ligeglad. 

”53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89…” Fucking åndsvage motor. Hvad fanden fejler den? 
Du orker ikke flere umulige motorer lige nu. Du skal være klar til at køre detektiverne 
til Jylland om en halv time. Håber det bliver lige så sjovt som sidste gang, hvor I skulle 
opstøve et skvat af en mand, der nægtede at betale hustrubidrag. Hold kæft hvor kom 
han hurtigt på andre tanker, da Jesper, det store brød, dukkede op i døren. Hehe. Idiot. 

Oprindeligt var Nils et af folkeskolens uønskede dampbørn. Han kunne ikke sidde stille 
og overhovedet ikke koncentrere sig. Undtagen i matematik. Matematik gav ham en 
ro. Det gav mening. Men desværre skal man, for at gennemføre folkeskolen, få det 
hele til at give mening. Og det kunne Nils ikke. Efter at have været fast gæst i diverse 
specialklasser uden held, valgte folkeskolen, at Nils var en af de 0,6% der hverken 
kunne eller ville lære. Nils blev smidt ud af folkeskolen i en alder af 13 år. Opgivet af 
uddannelsesinstitutioner landet over søgte Nils tilflugt hos familien. Nils’ forældre, der 
aldrig havde lyttet længe nok til at høre Nils’ version af begivenheder, afskrev ham som 
doven og dum ligesom resten af skolesystemet havde gjort det. Man skal kun høre en 
løgn så mange gange før den bliver sand, og Nils følte sig decideret dum til sidst. Den 
eneste i familien der ikke så skævt på ham, var onkel Torben, der var mekaniker. Han 
tog Nils til sig som var han sin egen og introducerede Nils for mekanik. Pludselig gav det 
hele mening. Tal og beregninger. Det var jo kun en spørgsmål om beregning for at få den 
maksimale udnyttelse ud af en motor. Endelig noget Nils kunne finde ud af. Og sjovt nok 
stammer Nils ikke, når han snakker om motorer. 

”97, 101, 103, 107, 109, 113, 127…” Eller hvad med den gang, I skulle hjælpe Pulineq, 
en grønlænder, der havde myrdet sin kone og barn. Det var fanme freaky. Bare synd han 
stadig sidder i fængsel, når det nu var hans ekskones skyld. Hun kan selvfølgelig ikke 
sige noget, eftersom hun blev kørt ned af et tog… 



Egentlig er Nils ikke ansat hos discount detectives. Han er freelance, så at sige. Han 
kommer mest med fordi han arbejder på værkstedet, der er underboer til Discount 
Detectives og deres kontorlokaler. Onkel Torben kender Svend og mener at det er 
godt for knægten at komme ud af værkstedet en gang i blandt og prøve noget nyt. 
Og så hjælper det jo også detektiverne at Nils har en bil. Selvom han kun lige har fået 
kørekortet, så kører Nils nu bedre end så mange andre. Nils elsker at være detektiv.   

”131, 137, 139…” Aha. Det var jo der problemet var. Da du når til 313, 317 og 331 er 
motoren i bedre stand end den har været længe. Easy money. Nu må det også være tid 
til at aflægge Discount Detectives et visit.

Sagen ifølge Nils
Den 12 årige Monica Grå er fundet for kun to dage siden siden nøgen, voldtaget og død i 
udkanten af en legeplads. Hobro er i oprør og i resten af Danmark står der ikke om andet 
på forsiden af landets aviser. Politikere råber højt, for det er jo snart valgår, og sagen er 
blevet en varm kartoffel, ingen har lyst til at holde alt for længe i hænderne. Stakkels 
pige. I er hyret af Finn Laursen, der er mediernes primære mordmistænkte. Medierne er 
sat på sporet af foreningen Stop Pædofili!, der via deres hjemmeside www.pædofili.dk, 
har udstillet Finn Laursen som pædofil. Deres mistanke er grundet i, kan I læse i avisen 
(og høre på tv), at han tidligere er frikendt i en lignende sag fra Vejle, kun to år tidligere. 
Politiet har endnu ikke kommet med et udspil, men det er nok bare fordi, de holder 
kortene tæt ind til sig, så længe de kan. 

Du har det ikke godt med at forsvare en dømt pædofil. Ja, okay har er ikke dømt, men 
frikendt fra en lignende sag, er sgu da det samme. Det er da et pudsigt tilfælde, at den 
samme mand kommer ud for sådan noget to gange, hvis ikke han er skyldig. Al respekt 
for Svend og hans motto om, at selv de svage skal have muligheder, men for helvede... 
en pædofil? En pædofil skal have bank, skåret kuglerne af og så en kugle for panden. Det 
er i hvert fald hvad din onkel plejer at sige. Og det kan han da have nok så meget ret i. 

Personlige ejendele: 

En bil (en gammel volvo stationscar), et kørekort, et baseball bat på bagsædet og en 
pakke tyggegummi.  

Skæbne: 

mekanikgeni (+), entusiastisk (+), dampbarn (-), nervøs når der er problemer (-)



Discount Detectives er hvad navnet antyder – discount. Deres priser ligger altid 
i den billigste ende, og detektiverne ser sig selv (Svend gør i hvert fald) som en slags 
detektivernes svar på Robin Hood. Ikke at de hugger fra de rige, men de giver en 
ydelse til de fattige, de der normalt ikke har råd til at få hjælp. De ansatte hos Discount 
Detectives er udover dig Svend, Jesper, Kenneth og Rasmus.

Svend: Flink fyr. Han er rigtig gode venner med din onkel og det giver 
bonuspoint i din bog. Han er en optimist og har en eller anden Robin Hood 
idé med Discount Detectives, som du ikke helt har fattet endnu. Så længe 
du får lov til at lege med, er det også okay med dig. 

Jesper: Han er stor. Han er farlig. Han er bare den bedste at have i 
sit ringhjørne når lorten rammer ventilatoren. Det er en minimum af 
nævekampe I har været i, for de fleste giver sjovt nok op, når de ser 
Jesper. Derudover er han jo en flink fyr, og så skal han være far. Hvor sjovt 
er det ik. 

Kenneth: Han er en morsom fætter, men han provokerer bevidst, hvis 
han kan komme af sted med det. Hvorfor har du aldrig rigtig fattet, men 
det kan jo være fordi hans hjerne er blevet lidt for kortsluttet af alt det 
dope, han har taget gennem tiden. Du kan ikke helt bedømme om han 
stadig fixer, eftersom han til tider virker som den med det største overblik.  

Rasmus: Discount Detectives bogholder. Der er et eller andet ved ham, 
du bare ikke bryder dig om. Han har en evne til at tale ned til folk og så er 
han for øvrigt ret så egoistisk. Han er typen, der altid tager det sidste stykke 
kage foran alle andre, uanset om alle har fået eller ej. Men han kan sit kram, 
og det er vel det der tæller mest. 



Kenneth
”Just a perfect day” lyder højtalerne 
til dit gamle anlæg, mens du 
sidder i lotusstilling midt på 
stuegulvet med en kanyle i armen. 
Mmmmmmmmmmmm… Gud hvor 
er det godt. Mmmmmmmm… Sex er 
overvurderet. Efter dit morgenfix er du 
klar til at se dagen i øjnene. 

Kenneth er en meget in-your-face-
agtig type. Total provokerende lille 
junkie med et meget stikkende blik. 
Det er som om, han ved lige præcis, 
hvilke knapper der skal trykkes på. 
Ikke at han altid vil pisse folk af, men 
når han vil, skal han nok få det gjort. 
Desuden har han en naturlig afsky for 
autoriteter. 

Klokken er kun 7.15 og du skal møde klokken 9.00. Cirka. Det er ikke fordi Svend 
ligefrem bliver sur, hvis du kommer for sent. Du kan lige nå fem kapitler i dagens bog. 
Du kaster dig over den og glemmer pludselig tid og sted.

Hos Kenneth skal man gøre sig fortjent til respekt. Har man ikke fortjent den, skal 
man passe på eftersom Kenneths verbale kniv er skarpsleben. Fuld af blændende 
ironi, sort sarkasme og almindelige spydigheder kan Kenneth få krammet på de fleste 
folk. Måske er han bare ærlig, måske er han bare provokerende. Måske gør det ingen 
forskel for Kenneth. Det går heller ingen forskel for Svend, for Svend ved hvor god en 
menneskekender Kenneth er. Kenneth skal kun kigge på en person ti sekunder for at 
se om vedkommende lyver eller i det mindste prøver at skjule noget. Og så skader det 
jo heller ikke forretningen, at han kender samtlige bumser, lavtlønnede, arbejdsløse, 
junkier, kriminelle og uønskede elementer i den københavnske bærme. Stort set hele 
Discount Detectives målgruppe. 

Syv kapitler senere møder du op på arbejdet. Klokken 9.37. Sjovt nok er de der alle 
sammen uden foran og venter ved bilen. Damn, det er sgu da rigtigt. I skal til Jylland i 
dag. Du husker fjernt noget Svend sagde i telefonen i går, men du var ligesom lige ”midt 
i noget”. 

Kenneth er junkie. Noget han selv står ved, og mange kender ham da også under navnet 
Kanyle Kenneth på grund af sin tidlige forkærlighed for kanyler. Men som han selv siger; 
”nu er jeg langt mere alsidig”. Jo, Kenneth er junkie, men ikke en total uberegnelig klovn. 
Tværtimod. Kenneth sluger bøger og piller med omtrendt lige stor fornøjelse og han har 
konstant en paperback siddende i baglommen. Han er dog på sine ældre dage blevet 
mere påpasselig med, hvad det er han propper i kroppen og er i det store hele ikke så 
villig til at tage de samme risici, som han blev så kendt for en gang. 

Du får overtalt de andre til lige køre omkring dig, så du lige kan hente en taske med det 
mest nødvendige, hvilket vil sige en tandbørste en ekstra t-shirt, et par rene uuderbukser 
(hvis du da kunne finde dem) og en syv-otte bøger. 



Kenneth er lille og senet, har meget markerede træk i sit hulkindede og knoglede ansigt 
og med sit karseklippede hoved minder han faktisk en hel del om en kz-fange. Uanset 
om nogen finder en sådan krop attraktiv eller ej, så har Kenneth forsaget de kødelige 
lyster for at hellige sig de medikale underværker. Det er hans mission så at sige. Som 
Kenneth ser det, er han storbyen og nutidens svar på de gamle munke. Storbyens helt 
egen karma munk. En rejsende ikke langt fra hjem. En hjælpende hånd i en ikke alt for 
umulig situation. I den henseende er et job som detektiv hos Svend et skridt i den rigtige 
retning (og så er lønnen et udemærket supplement til bistanden, anyway). 

På vej ud af døren husker du lige din pose med blandede ”bolcher”. Det skulle jo nødig 
hedde sig, at du kom til at kede dig i Jylland. 

Sagen ifølge Kenneth
Men hvordan var det nu, det var... Det var noget med en eller anden 12 årig tøs, der er 
fundet død i Jylland. Voldtaget og alt muligt. Vist nok. Hun er i hvert fald død og nu tror 
alle, at det er en eller anden bestemt fyr. Der så har ringet til jer. Så nu skal i til Jylland. 
Bonderøve. Men det skal nok blive sjovt at se deres ansigter, når I dukker op og opklarer 
det hele. Eller i hvert fald finder ud af et eller andet. 

Personlige ejendele: 

En pose blandet “slik”, en pakke hjemmerul, en 9mm med fire skud tilbage.  

Skæbne: 

menneskekender (+), bogorm (+), narkoman (-), kynisk (-)



Discount Detectives er hvad navnet antyder – discount. Deres priser ligger altid 
i den billigste ende, og detektiverne ser sig selv (Svend gør i hvert fald) som en slags 
detektivernes svar på Robin Hood. Ikke at de hugger fra de rige, men de giver en 
ydelse til de fattige, de der normalt ikke har råd til at få hjælp. De ansatte hos Discount 
Detectives er udover dig Svend, Jesper, Nils og Rasmus.

Svend: Chefen. Flink fyr. Guttermand. Han lader dig komme for sent og 
klager ikke, når du får dine nedture. Men han har en hemmelighed. Det er 
helt sikkert. Du er ret så overbevist om at det er noget med hans helbred. 
Du lader ham være for nu, men hvis han har det dårligt, må manden sgu 
da sige til i stedet for at gå med det for sig selv. 

Jesper: Jesper er et ordentligt brød. En god mand på en slem aften. Han 
har som så mange andre af slænget være inde og spjælde. Det var vist 
noget med at skyde knæene i stykker på et par officerer og så sin egen 
far. Han har vel haft sine egne grunde. Llige nu svæver han rundt på en 
lyserød sky. Han skal være far, og så oven i købet med en tøs han kan 
li. Måske sku du fortælle ham hvordan det virkeligt er at være forældre. 
Skrigende unger og ingen søvn. Eller hvad med kærligheden der alligevel 
ikke holder. Måske skal han bare selv finde ud af det på den hårde måde.    

Nils: Ung knøs. Engageret og så ved han en ting eller to om biler og 
mekanik. Men han er ung. Kun lige fyldt atten. Måske er det lige ung nok 
til at være jeres chauffør, men så længe han ikke kører galt, er du egentlig 
ligeglad. Men der er et eller andet med hans skolegang, han ikke har fortalt 
jer. Du vil vædde med at han er ordblid, men han har ikke sagt noget. Det er 
bare sjovt at se, når han lader som om han læser avis…

Rasmus: Rasmus er et kapitel for sig selv. Han er en af de største egoister 
du kender, og så har han et par bidske hunde for ligesom at understrege sin 
status som dumt svin. Den eneste grund til at han har sådan et par køtere 
er for at kunne banke respekt ind dem og alligevel få kærlighed fra dem. Det 
sagde du til ham og siden har I ikke rigtigt været på talefod.



Rasmus
Er hun dum eller hvad? Først tager hun 
manden ved siden af først, selv om hun 
udmærket så, at du kom først. Og nu giver 
hun dig forkert tilbage. Idiot. Det får hun så 
at vide. 

Rasmus er en egoist. Han kommer i første 
række og alle andre er egentlig uden 
betydning. Universet drejer nu engang rundt 
om ham. Faktum er, at Rasmus har en evne 
til at få alle til at arbejde for sig. Det kan 
så være at skrive en rapport, hente en kop 
kaffe eller bare bestemme, hvilken radiokanal 
detektiverne skal høre. De må bare indfinde 
sig. Det er jo Rasmus, der har retten på sin 
side. Eller det er i hvert fald det, han gerne vil 
have dem til at tro. 

Buschaufføren er ikke meget bedre. Der 
sidder det læskefede svin og smiler venligt. 
Hvad bilder han sig ind? Hvad er der måske 
at smile af. Om en time er du på vej til 
Jylland i en Volvo stationscar sammen med 
de fire andre på kontoret. Og det er vel og 
mærket for at tage til Hobro, sikkert Jyllands 
røvhul, for at finde beviser, der frikender en 

pædofil… Tingene kunne ikke være værre. Og chaufføren smiler bare mens han tager 
sine overpriser. Så ubetænksomme nogen folk er. Apropos ubetænksom, nu håber du 
dæleme at din nabo behandler dine hunde ordentligt. Du må nok hellere lige ringe.

Rasmus bliver tit omtalt som ham med hundene. Rasmus bruger nemlig al sin fritid på 
sine to store rottweilere. Han går til lydighedskurser, konkurrencer og sørger hele tiden 
for, de har det godt. Set i lyset af, at Rasmus ikke umiddelbart bryder sig om andre 
end sig selv, kan det virke mærkeligt, at han bruger så meget tid med sine hunde, 
men det har Kenneth forklaret for de andre på kontoret. ”Rasmus er en stor egoist, og 
ingen kan lide ham. Og han kan ikke lide nogen, så det er okay. Han anskaffer sig to 
hundevalpe, som derfor er dybt afhængige af ham og giver ham ubetinget kærlighed. 
De har respekt for ham, fordi han kan banke dem, og folk respekterer ham, fordi han 
kommer spankulerende med to frådende voldsdyr.” Efter den udtalelse har Rasmus og 
Kenneth ikke rigtig været på talefod, måske fordi Kenneth for en gang skyld har taget 
fejl. Rasmus kunne aldrig drømme om at slå sine elskede hunde. Ikke særligt hårdt i 
hvert fald.

Du ankommer til kontoret en time før i har aftalt at I skal af sted. Du spiser det sidste i 
køleskabet og laver lige nok kaffe, så er der er til dig selv. Som om det er dit job at varte 
de andre op. Har man hørt en loppe gø. 



I den brogede forsamling af såkaldte detektiver på bureauet Discount Detectives, er 
Rasmus den eneste med en egentlig færdiggjort uddannelse. Han er uddannet bogholder 
og blev da også hyret for først og fremmest at holde styr på økonomien. Velvidende 
om at chefen, Svend, tidligere har kørt virksomheder i sænk, er Rasmus over bøgerne 
som en høg. Han er heller ikke sen for at irettesætte de andre detektiver for deres 
umådeholdende forbrug på firmaets regning. Noget Rasmus ikke havde regnet med, 
da han startede ved Discount Detectives var, at han rent faktisk er begyndt at nyde sit 
arbejde. Ikke kun som bogholder. Rasmus er mere og mere gået med ude i feltet og 
holder faktisk af afhøring, opsporing og alle de ting der hører med. Måske er det bare 
fordi han indtil nu i sit liv kun har kedet sig ihjel på diverse kontorer. 

De andre dukker op lidt før i skal af sted. Det vil sige alle undtagen Kenneth. Hvis det var 
op til dig var i kørt med eller uden ham. Og så trække ham i løn. Men Svend insisterer på 
at vente, hvilket naturligvis resultere i at i kommer en time for sent. Kenneth gjorde det 
garanteret med vilje, den lede egoist.  

Sagen ifølge Rasmus
Den 12 årige Monica Grå er fundet for kun to dage siden nøgen, voldtaget og død i 
udkanten af en legeplads. Buhu. Hobro er i oprør og resten af Danmark hyler med i kor 
om en hurtig opklaring. Jaja, skrig op når skaden er sket, det kan de.  Politikere råber 
også højt, for det er jo snart valgår, og sagen er blevet en varm kartoffel, ingen har 
lyst til at holde alt for længe i hænderne. Lede hyklere. I er hyret af Finn Laursen, der 
er mediernes primære mordmistænkte. Medierne er sat på sporet af foreningen Stop 
Pædofili!, der via deres hjemmeside www.pædofili.dk, har udstillet Finn Laursen som 
pædofil. Deres mistanke er grundet i, kan I læse i avisen, at han tidligere er frikendt i en 
lignende sag fra Vejle, kun to år tidligere. Politiet har endnu ikke kommet med et udspil, 
og har i det hele taget ikke kommet med mange livstegn indtil videre. Det kan tages som 
de holder kortene tæt ind til sig så længe de kan. Eller måske at de ikke aner, hvad det 
fanden er de laver.

Ja, hyklere er der nok af, men pengene er gode og som gamle Simon Spies sagde ”al 
omtale er god omtale”. Og hvad så hvis han er pædofil? Du skal nok sørge for i kommer 
til at tjene penge på det uanset. Der er sikkert ikke det tv-selskab, der ikke vil betale 
dyre domme for er interview med folkene, tæt på den hovedmistænkte. Foruden de 
penge I kan få ud af Finn naturligvis.   

Personlige ejendele: 

En attachemappe indeholdende detektiv ID kort, regnemaskine, kuglepen, papir, 
visitkort, kontrakter og en kaliber 45. Derudover har Rasmus briller i panden og 
hundekiks i lommen.

Skæbne: 

pengesans (+), hundetække (+), fordomsfuld (-), selvretfærdig (-), egoistisk (-)



Discount Detectives er hvad navnet antyder – discount. Deres priser ligger altid 
i den billigste ende, og detektiverne ser sig selv (Svend gør i hvert fald) som en slags 
detektivernes svar på Robin Hood. Ikke at de hugger fra de rige, men de giver en 
ydelse til de fattige, de der normalt ikke har råd til at få hjælp. De ansatte hos Discount 
Detectives er udover dig Svend, Jesper, Nils og Kenneth.

Svend: Han er chefen, men han styrer ikke særlig meget med sin blåøjede 
forestilling om en verden i sort hvid. Naive fjolser er der nok af, men 
behøver du ligefrem at have en til chef? Og så har han er super dårlig 
kondi. Manden kan jo ikke løbe mere end tre meter før han puster og 
stønner. Men man bliver jo nødt til at respektere manden, siden det er ham, 
der sidder på pengene. Det er så heldigvis dig der holder øje med dem, 
ellers kunne det hurtigt gå galt. 

Jesper: Stor brød, der vist ikke har meget at rutte med. Men han er da 
god af have i sit ringhjørne, hvis man er ved at komme i kambolage med 
et par lokale bøller. Men nu skal han jo være far. Han skal bare ikke regne 
med at få børnetillæg og ekstra sygedage af den grund. 

Nils: Lille knægt, der er jeres mekaniker og chauffør. Han kører godt, men 
siger ikke så meget og når han så siger noget, så stammer han. Det har du 
virkelig ikke tid til at høre på. Retarderet. 

Kenneth: Dumt svin. Der er ikke andet at sige. Lille provokerende 
junkieudskud, der burde være i fængsel i stedet for at arbejde sammen med 
jer. Den eneste grund til at du ikke selv anmelder ham er hans fantastiske 
evne til at gennemskue folk. Og så kender han gud og hvermand. Røvhul. 


