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Under den svedige udarbejdelse af følgende manuskript, er vi blevet støltet og 

hjulpet af de mange folk i kulissen. Kun med deres hjælp, kan vi mu sole os i lyset 

fra hundredvis af projektører. Derfor fortjener de en applaus af de store. 

Mr. Søren T. Hoff - kulissemaler og frivillig brandmand 

Tak for at gøre os opmærksomme på facedancerens eksistens. Se nu hvad det 

har ført til… 

Miss Louise Hessellund - cheftegner og hjerteknusende prøvespiller 

Vi siger tak for Deres moralske opbakning, og for de nydelige streger på alle 

tidspunkter af døgnet. 

Mr. Lasse Skjalm - nikotør og prøvespillende kritiker 

Tak for dit optimistiske sind i de sorte nattetimer. Uden Dem - ingen Theodore. 

Mr. Per G. Keldsen - charmerende prøvespiller og opfinder af "0”Connor 

Hotline” 

Tak for at springe til med så kort varsel - vi ringer igen… 

Mr. Michael E. Næsby - sufflør og nysgerrig prøvespiller 

De er os stor tak skyldig for Deres forståelse midt i traviheden. 

Miss Anne Hessellund - headhuntet prøvespiller og primadonna 

Tak for inspirationen til ørenringe, og tak for Deres fleksible timemanager. 

Mrs. Else Jensen - velgører og mor til mange 

Tak for at holde vores køleskab ajour, mens vi var begravet i papirer. "Uden 

mad og drikke.” 

Mr. Per Fischer - manuskriptforfatter og far til flere 

Vi takker for den evigt flydende strøm af inspiration til bl.a. "Concertio del 

Mondo”. 

Samtidig vil vi gerne takke følgende firmaer for deres upåklagelige produkter: 

Meredith & Drew for billige kiks, drikkelig Stjernekaffe fra Fakta, House of 

Prince for fortrinlige tobaksprodukter, Jydsk telefon for upåklagelig effektivitet, 

Windsor for fyrfadslys, Lademann og Politiken for opslagsværker, Ami ProO by 

Lotus Corp. for excellent tekstbehandling, QuarkXPressO for genial DTP og 

Picture PublisherO by Micrografx Inc. for perfekt billedmanipulering. 

Ydermere en speciel og hjertelig tak til projektleder Mrs. Musse Jensen ved pro- 

jekt TURCAM, Fredericia Kommune, for lån af scanner, kopimaskine og printer.



  

Sidst vil vi gerne takke FASTA for, at være rigtig gode til, at pusle om forfatterne 

og for at holde os i ave. Kristoffer Apollo og Nicolai Lemchke, to mænd man 

forhåbentlig engang kan nå. 

Forfatterne: 

Kristian List og Flemming Sander Jensen 

Prinsensgade 33b, Il 

7000 Fredericia 

Tlf. 75 92 17 68 (dag og nat) 

E-mail: Flemming SanderConline.pol.dk,internet 

  

   

De forfattere 

    
Her ses den unge forfatter Mr. Her ses den unge forfatter Mr. List | 

Sander på et af hans utallige dykker- på en af hans utallige rapellingture i 

togter i det sydlige Stillehav. Rocky Mountains. 

Få minutter efter billedet blev taget, Få sekunder efter billedet blev taget, 

blev Mr. Sander bidt i benet af en blev Mr. List angrebet af en kongeørn 

muræne. Blodet bredet sig hurtigt i og trukket 43 m op, indtil tovet 

det i de hajfyldte vande… sprang. 

   
En stor forfatter skaber sin 

egen verden, og hans læsere 

er stolte over at leve i den. 

En mindre forfatter kan 

lokke dem ind for et øjeblik, 

men snart vil han iagttage, 

at de marcherer bort. 

Cyril Connolly 

  

  

  

Scenen er klar, håret er sat, habitten er betalt og 

børnene lagt i seng. Stykket kan begynde. I aften 

vil De overvære stykket "Facedancer", oprindeligt 

skrevet af Mr. Sander og Mr. List, men udgivet 

under pseudnymet Walther Peacock Buttenburry. 

Så, mine Damer og Herrer, Ladies and 

Gentlemen, læn Dem godt tilbage i sædet, præsen- 

ter Dem for Herren eller Damen ved Deres side. 

Tænd Deres cigar eller pibe og lad fantasien råde. 

Velkommen i teatret 

  

  
"Earth has not anything to show more fair: 

Dull would he be of soul who could pass by 

A sight so touching in its majesty: 

This City now doth like a garment wear 

The beauty of the morning: silent, bare 

Ships, towers, domes, theatres, and temples lie 

Open unto the fields, and to the sky, 

All bright and glittering in the smokeless air." 

Upon Westminister Bridge 

(William Wordsworth) 

 



  

Forord - ideen 
ideen til scenariet startede med, at vi syntes det var perfekt, at der boede et 

mærkeligt væsen, en Facedancer, oppe på en manuskriptsforfatters loft. Vi skriv- 

er selv her i huset og har også et meget underligt loft. 

ideen med scenariet er, at skrive et scenarie baseret på drama, fortællekunst 

og teaterverdnen. Dette bevirker, at spillerne ikke skal løse gåden med vold, 

klichéfortolkning eller kendskab til et specielt rollespilssystem, men ved hjælp af 

deres evne til sammensætte oplysninger, kreativ tænkning og ikke mindst rolle- 

spil. Nu efter vi har skrevet scenariet, kan man sagtens påmale forskellige 

moraler, temaer og dybere mening med vores londonske eventyr, men det vil vi 

overlade til læseren. Vores håb til dig er blot, at du vil nyde det, så meget som vi 

har nydt at fremtænke det. 

Forord - "Kære fortæller.” 

Dette scenarie skal gøre dig i stand til, at fængsle 6 rollespillere i 5 timer i et 

dramatisk og mystisk handlingsforløb, der foregår i efterkrigstidens London. Du 

skal ved hjælp af din kunnen, din viden, din tale, din fortællerevne og dit 

kropssprog, kunne manipulere med spillerne i den grad, at de tror, at de befinder 

sig i London og hedder det navn, der står på deres personark. Mindre kan ikke 

gøre det. 

Forord - scenariets opbygning 

Scenariet er bygget op i 5 akter og et mellemakt. De 5 akter kan groft sammen- 

lignes med de 5 punkter i FastaWood modellen: Anslag, Krog, Vendepunkt, Point 

of No Return og Klimaks. Mellemaktet strækker sig fra 2. akt (Krogen) til hen 

over 3. akt (Vendepunkt). Mellemaktet er det, der skal tage højde for, (eller prøve 

på) de forskellige retninger spillernes efterforskning kan tage. 

Atskrive en bog var et 

eventyr. Til at begynde 

med var det et legetøj og 

en fornøjelse, så blev det 

en elskerinde og så en 

hersker og så en tyran. 

Winston Churchill 

Mit råd til en skuespiller, 

før han går på scenen? 

Puds næsen og knap 

gylpen. 

Alec Guinness 

  

Synopsis 
Vi er i London, begyndelsen af juni 1953. 

De seks karakterer er alle skuespillere på det økonomisk ustabile Garrick 

Theatre, og de er venner af manuskriptforfatteren Walther Peacock Buttenburry. 

Walther Peacock Buttenburry har en Facedancer boende på sit loft. Det ved han 

ikke noget om. I huset bor desuden hans datter Alice. Det er han godt klar over. 

Forfatteren har netop færdigskrevet et fænomenalt teaterstykke om en 

Facedancer. Det har han gjort uvidende inspireret af "gæsten” på hans loft. Læs 

mere om Facedanceren under sFacedancer”. 

Facedanceren bliver urolig for, om stykket bliver sat op. For så kan dens eksis- 

tens måske blive afsløret - og det er ikke fedt for den. Derfor skræmmer den for- 

fatteren til et dødeligt hjertetilfælde, før manuskriptet kommer ud af huset. Men af 

forskellige årsager får den ikke fat i manuskriptet. 

Spillerne kommer ind i historien da forfatteren begraves. Under gravøllet 

inviteres de til te hos datteren næste dag. Her er det meningen at de skal have 

overdraget manuskriptet. 

Næste dag starter med krisemøde på teateret, hvor teaterdirektør Burns gør 

opmærksom på teaterets økonomiske situation. Man bliver enige om at 

manuskriptet er eneste udvej. Men da spillerne ankommer til te hos Alice, findes 

hun død og manuskriptet er væk. Sir Anthony har besøgt Alice en time forinden, 

og har her stjålet manuskriptet. Men hvor oplagt det end måtte være, så er det 

ikke Sir Anthony, der har slået Alice ihjel - det er Facedanceren. 

Spillerne står nu med liget af deres veninde, og skulle gerne fyldes med frustra- 

tion, kvalme og nysgerrighed. I huset kan de finde forskellige spor af 

Facedanceren og Sir Anthony. Men hvis politiet er alarmeret, vil Detective 

Inspector Thomas Lloyd snart komme og stille spørgsmål. 

Spillerne kan nu opsøge forskellige personer og lokaliteter i London, men ind 

imellem skal de også passe deres pligter på teateret, i kraft af deres roller i 

stykket "Concertio del Mondo”. Mandag aften er en sådan en aften. 

Næste formiddag er der massekrisemøde på teateret, hvor alle mand er samlet 

- inkl. bestyrelsen af teateret. Beskeden er klar: Der skal findes en kassesucces, 

ellers lukker teateret og alle bliver arbejdsløse! Derefter er der øvning, (trods alt) 

hvilket leder hen til mord nummer 3: Mordet på Annabelle "Lulu” Cartois. Hun 

findes i containeren bag teateret. Her kan samtidig findes flere spor at gå efter. 

Thomas Lloyd river sig i håret over alle de mord og arrestere teaterdirektør 

Burns. 

Om eftermiddagen krones Elizabeth Il i Westminster Abbey, og det bør spillerne



  

overvære (sammen med tusinder af andre loyale englændere). 

Spillernes hovedopgave er nu at finde manuskriptet, og helst også 

Facedanceren. Flere spor peger på Sir Anthony som gerningsmand. Derfor skal 

spillerne hen på aftenen opsøge ham. Han er hovedmistænkt, også af politiet, 

men når de ankommer finder spillerne et afskedsbrev adresseret til husholder- 

sken. Sir Anthony har fået varme ører, og vil hoppe i Themsen fra Tower Bridge. 

Han vil tage det stjålne manuskript med sig i døden. 

Klimaks udspilles på/ved Tower Bridge, hvor spillerne ser Sir Anthony tage den 

hurtige vej ned fra toppen. Men hvorfra han "sprang”, ses nu Facedanceren i 

samme skikkelse som Lord'en. Et episk opgør løber af stablen med formålet at 

stoppe Facedanceren og få fat i manuskriptet. 

- synopsis slut - 

  

Forhistorien 
Walther Peacock Buttenburry var en kendt manuskriptforfatter i den 

Londonske teaterverden. Han var vellidt, skrev excellente stykker og havde en 

speciel stærk tilknytning til Garrick Theater og skuespillerne dér. For nogle 

måneder siden begyndte han sit største værk af dem alle. Facedancer. 

Inspirationen kom som et lyn fra en klar himmel, og Walther skrev som aldrig før. 

Men hans inspiration var ikke helt tilfældig. For oppe på hans loft, boede 

Facedanceren, om hvem hele stykket handlede. 

Facedancer 

Et væsen som kun få mennesker i Verden ved eksisterer, men som ingen ved 

hvor stammer fra. Væsnet er magisk i sin eksistens og den ernærer sig af teater, 

skuespil og drama. Lyder underligt? Så læs videre. Facedanceren lever kun i kraft 

af, at teatret lever. Den elsker godt skuespil og nærer på ethvert teaterstykke, den 

kan komme til. London er for den et paradis, pga. de mange teatre. Samtidig har 

den taget huse på loftet hos en af de bedste manuskriptforfattere i London, for at 

indsuge inspirationen og skabelsen af værker. Men i Walther Peacock 

Buttenburrys og Facedancerens tilfælde, trækker begge på hinandens kreativt og 

behov for inspiration. Facedanceren er ikke klar over, at dens blotte tilstede- 

værelse gør, at Walther bliver inspireret til, at skrive et teaterstykke om netop dén 

- det mystiske væsen på loftet. 

Hemmelighed trues 
Der går lang tid før, at den opdager hvad stykket omhandler, idet den bevæger 

sig fra teater til teater hver aften. Men når den er på loftet, kan den iagttage 

Malthers fremskridt gennem et knasthul i loftet. Da den endelig indser, hvad 

Der er ingen illusioner, 
som er mere farlige end 
de fantasier, hvormed 

folk prøver at undgå 
illusioner. 

Francois de Fénelon 

Hvid De i England vil 
krydse en stærkt 
befærdet vej, gør De 
klogt i at tage en hund 
med. Ingen englænder 
ville drømme om at køre 
en hund over. 

Alec Guinness 

  
  

Walther har beskrevet, bliver den ude af sig selv. Den indser, at hvis stykket bliver 

offentliggjort, vil dens hemmelighed blive afsløret. Derfor må den stoppe 

manuskriptetsudgivelse. Facedanceren har en evne, blandt mange, der gør den i 

stand til, at tage udseende efter den person, den dræber. I selve dødsøjeblikket 

kopierer Facedanceren den døende. Dette gør den dog meget sjældent og kun i 

nødværge, idet det jo er mennesket, der grundlaget for dens eksistens. Den er 

ikke nogen egentlig dræber, det eneste den vil er, at elske med teatret og det 

miljø der omgiver det. 

Facedanceren når sit '"point-of-no-return.” 
En dag dræber den Walther, ved at skræmme ham så meget, at han dør af et 

hjertetilfælde. Den forsøger at finde manuskriptet, men pga. af forskellige 

årsager, lykkes det ikke for den og den må væk en tid. Mandag d. 4. juni om 

formiddagen, lige efter Sir Anthonys besøg, (og hans tyveri af manuskriptet) 

ankommer den til Alice” hjem, men kun for at finde ud af, at manuskriptet er væk. 

Ved et uheld dræber den Alice og den er på bar bund. Heldigvis for den, ankom- 

mer spillerne, som har samme formål som Facedanceren, at finde manuskriptet. 

Herefter udvikler der sig en kamp i kulisserne, idet Facedanceren skal finde 

manuskriptet før spillerne og hele tiden være foran dem, uden at de opdager den. 

Motivet for de forskellige mord Facedanceren begår i den følgende historie, 

udspringer kun udfra dens frygt for at blive afsløret. Alle der ved noget om 

manuskriptet udgør en trussel mod Facedancerens eksistens. 

  

  

J Piccadilly Circus. 

Allerede i 50'erne var 
Piccadilly Circus West 
Ends brændpunkt, fuld 
af menneskemylder, 
trafik og neonlys.



  

Her starter historien 
1. akt - 1. scene - søndag eftermiddag, 3. juni 1953 

Den sørgmodige begravelses-scenen på Bunhill Fields. Gravøl på "Ten Bells” 

med datteren, teaferdirektøren, Sir Anthony og spillerne. 

Bunhill Fields kirkegården 
En stille og mut menneskemængde er samlet omkring Walther Peacock 

Buttenburrys kommende sidste hvilested. Langsomt sænkes den flotte mess- 

ingbeslåede egetræskiste ned i jorden og præsten siger de smukke ord. Spillerne 

står i deres sorte sørgedragter og snøfter lidt. Samlet udover spillerne er teaterdi- 

rektøren Joseph Burns, datteren til afdøde - Alice, Lord Anthony Stewart og mange 

andre. Ca. 30 mennesker er samlet - de fleste fra teaterverdnen. Solen skinner 

blegt og folk kondolere datteren. Der springes til gravøllet på Ten Bellis (84 

Commercial Street), hvor spillerne bliver faktive”. Walther døde af hjertestop. 

Gravøl på Ten Bells 
Ved spillernes bord sidder afdøde Walthers datter, Alice, opløst i gråd. Faktisk 

har hun grædt hele eftermiddagen, og alt hvad der hedder makeup, er vasket væk 

af de salte tårer. Hun klynger sig med mellemrum til de nærmest siddende 

spillere, og fortæller dem hvor glad hun er for, at de dog stadig er der. Det bety- 

der meget for hende med gode, nære venner. Talen vil uundgåeligt falde på 

faderen, Walther. Han var en dygtig manuskriptforfatter, der havde mange suc- 

ces'er bag sig. 

Direktøren Joseph Burns blander sig i samtalen. Han udtrykker, igen, sin 

dybeste sorg overfor Alice, men fortæller også på en venlig måde, at livet jo skal 

gå videre. Det ville Walther have sagt. Han spørger Alice om hun kender noget til 

et manuskript Walther arbejdede på for tiden. Walther havde nævnt det for Burns 

og sagt, at det kunne blive efterkrigstidens mest succesrige værk. Alice ved godt 

hvad Walther taler om. Hendes fader havde også sagt det samme til hende og hun 

tilbyder Burns at få manuskriptet, allerede i morgen hvis han vil. Burns kan ikke i 

morgen, idet han skal til krisemøde med teaterbestyrelsen. Teatret er, mellem 

Alice, spillerne og Burns, nemlig i en stor økonomisk krise. Han spørger derfor 

spillerne om ikke de vil afhente manuskriptet. Hvis kun en eller nogle af spillerne 

vil afhente det, indbyder Alice dem alle til te næste dag, skal vi sige kl. 14.302 Det 

kunne være så hyggeligt. 

Punktum 
Efter lidt mere te, kaffe, sandwicher og bitter, tager Alice hjem og selskabet 

opløses. Spillerne har nu travlt, idet de kl. 20.00 skal optræde i stykket: 

s«€oncierto del Mondo.” Spillerne skal gøres klart, at med mindre de vil spidse 

blyanter eller binde snørebånd, går spillet videre til næste dag - punktum.   

2. akt - 1. scene - mandag formiddag, 4. juni 1953 

Krisemøde på Garrick. 

Sideløbende 

Den 4. juni er dagen før at kommende dronning Elizabeth Il skal krones i 

Westminster Abbey. London står på den anden ende og der er pyntet op overalt. 

Det er vigtigt du understreger dette sideløbende handlingsforløb, 

idet det giver ekstra krydderi under eventyret og en brandgod slutningssekvens. 

Se d. 5. juni for videre. 

Krisemøde på Garrick 
Joseph Burns har kaldt alle skuespillere og ansatte til informationsmøde kl. 

11.00. Det går skidt for teatret, folk kommer ikke og ser forestillingen "Concertio 

del Mondo”. Teatret havde satset for meget. Publikum gider ikke at se socialreal- 

istiske stykker lige her efter krigen. De vil have komedier og lystspil og sådan er 

det, må man erkende. Synd, for '"Concertio del Mondo” er et godt stykke, men i 

den forkerte tid. Ak og vé mødet tager 2 timer, hvor Burns bl.a. gennemgår 

økonomien og andre kedelige ting, ved hjælp af dårligt illustrerede plancher. Efter 

mødet er der frokost på teatrets regning. (2?) Under frokosten spørger Burns 

spillerne om de ikke nok vil få fat i manuskriptet, idet det formodentlig kan redde 

teatret. Han vil selv se sig om efter andre løsninger, men det er jo svært. 

2. akt - 2. scene - mandag eftermiddag, 4. juni 1953 

Datteren findes død med den sidste side fra mamuiskriptet. Der lugter let af 

piberøg og Sir Anthonys visitkort findes. Knasthullet, de 2 sammenkrøllede 

manuskriptsider, chib-kortet, loffsrummet med billederne og sengen opdages. 

Politiet underrettes. 

Alice” hjem, West End, City 
Når spillerne ankommer til Alice” hus, er hoveddøren lukket men ikke låst. 

Indenfor ser alt fredeligt og tilforladeligt ud. Der er godt nok ingen, der svarer, 

hvis man kalder, og på dørtrinnet til køkkenet ligger et lig - Alice. Hun ligger på 

maven og hvis man vender hende om, ser hun hverken pæn eller sød ud. Hendes 

ansigt ser forskræmt ud og hendes øjne er åbne. I hånden holder hun forkrampet 

et stykke krøllet papir. Papiret er en side fra Manuskriptet. Dødsårsagen kan ikke 

umiddelbart fastslås. Politiet tilkaldes. (forhåbentligt) 

Chok 
Spillerne skal alle slå om de går i chok. Det er en meget oprivende hændelse at 

den kære Alice ligger der. Rystende, skrækkeligt, uhyggeligt.



  

Døde Alice i køkkenet. 
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Huset, åstedet, støv og generelle spor 
Huset ligger i en mindre gade i West End, hvor de smalle georgianske huse lig- 

ger side om side. Huset er indretningsmæssigt præget af Walther's livslange 

tilknytning til teater og kunst, og man kan finde mange spændende rekvisitter 

rundt om i huset. Der er ingen spor efter slåskamp, tyveri eller andre kriminelle 

handlinger. I stuen er der dog en svag duft af tobaksrøg. Huset har stueetage og 

1. sal, samt et loft. I stueetagen findes entré med trappe til 1. sal, stuen, 

køkkenet, Alice” soveværelse og et lille bryggers (bagudgang). På 1. sal ligger 

Walther's soveværelse, samt hans arbejdsværelse. Loftet er ét stort rum på ca. 

samme størrelse som Walther's gemakker. Heroppe holder Facedanceren til. 

Arbejdsværelset 

Malther's arbejdsværelse er "tapetseret” med bogreoler hele vejen rundt, og 

der ligger desuden en masse bøger på gulvet og skrivebordet. På skrivebordet 

står også en simpel skrivemaskine. Det er den Walther har skrevet Manuskriptet 

på. I papirkurven kan man finde 3-4 krøllede handouts. De er små brudstykker 

fra Manuskriptet, men vil ikke hjælpe spillerne til andet, end at spore dem ind på 

teaterverdnen. På bordet ligger lidt støv og sten, der er faldet ned fra knasthullet i 

loftet - se dette. 

Loftsrummet 

Der er en lem fra arbejdsværelset. Loftsrummet er indrettet på næsten samme 

måde som 1. salen. Dvs. at der står møbler som seng, klædeskab, kommode, et 

skrivebord, lænestol og sår'n. Husk at her ikke er nogen vægge, men blot spær 

og rå tagsten. Der er ikke nogen bøger, men til gengæld en masse fotografier 

nålet op på spærene. De forestiller kendte skuespillere fra England, Frankrig og 

USA. Facedanceren har dem hængende pga. dens lidenskab og fascination for 

skuespil. Der ligger en del støv og visnede blade. For enden af rummet står en 

seng. Den ser ikke særlig støvet ud og der ligger sengetøj i den. Dermed ikke sagt 

til spillerne, at der sover nogen der til daglig, men det kunne der godt, men Så 

igen, hvem skulle dog gøre det. På en servante ved senge står der et halv ned- 

   

    

The Peacock Residence 
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brændt stearinlys. Der er meget støvet på loftet og et sted er der et knasthul. 

Igennem dette knasthul kan man se lige ned på arbejdsbordet. Det er her 

Facedanceren har iagttaget Walthers arbejde med manuskriptet. Over sengen 

hænger, udover de sædvanlig kendte skuespillere, også et billede af Mary 

Josephine Plougheld. Facedanceren er dybt forelsket i hende. 

Knasthullet 
Over arbejdsbordet er der et knasthul. Der igennem kan man, se lige ned på 

bordet. Der ligger lidt støv og sten på bordet, derved kan man opdage knasthullet. 

Dette skulle gerne være linket til at spillerne kravler på loftet. I arbejdsværelset er 

der også en lem. Hvis spillerne ikke går på loftet, kan du som fortæller lade lem- 

men stå på klem. Så må de gå derop. Gør dette kun i nødstilfælde, det skal ikke 

se for øjensynligt ud, at spillerne gerne skulle på loftet. 

Manuskriptet og motivet til drabet 
Manuskriptet er væk. Plant suspekte tanker i spillerne. Kan det være dét Alice 

er blevet dræbt for? Hvorfor er det væk? Indeholder det forbudt viden? Var det så 

godt, at nogen vil slå ihjel for det? Vi ved godt at Anthony Stewart har stjålet det i 

en rus af søgen efter succes. Da det gik op for Facedanceren at manuskriptet var 

væk, slog den i desperation Alice ihjel og løb ud i byen for at finde det. 

Facedanceren ved ikke hvem Anthony er og om det er ham der har det. 

Scotland Yard 

Politiet kan underrettes og de vil da straks ankomme for at forhøre spillerne og 

alt muligt andet. Lidt efter at de første bobbys er kommet, ankommer Detective 

Inspector Thomas Lloyd. Han tager sagen meget alvorligt, som altid, og griber 

sagen systematisk an. Han drager ingen forhastede konklusioner og taler venligt 

til de rystede spillere. Alt igennem en politimand som vi gerne ville have dem. Han 

stiller dem en masse spørgsmål. 

Hvem er De? 

Hvad laver De her? 

Hvornår ankom De? 

Var døren låst da De ankom? 

Hvad gjorde De da De fandt afdøde? 

Har De rørt ved noget? 

Havde den unge pige nogle fjender? 

Jeg forstår at faderen lige er død. Hvordan døde han? 

Havde han nogle fjender? 

Hvad lavede pigen til dagligt? (ekspeditrice hos Hats 'n Boots) 

Hvad lavede faderen til dagligt? 

Hvad fledder De og hvad laver De til dagligt? 

led pigen af nogen form for sygdom?



  

Kendte De afdøde godt? 

Hvor klang tid gik der før De kontaktede politiet? 

Har De rørt ved noget? 

Hvad var Deres ærinde her? 

Havde pigen nogen form for gæld? 

Havde faderen nogen form for gæld? 

Find selv på flere 

Nabokonen 
Nabokonen Emma Smith er ikke hjemme når politiet ringer på hos hende 

samme dag. Derfor kan hun først afhøres senere, hvilket resulterer i, at Sir 

Anthonys alibi forsinkes. 

Efter fundet af den døde 
Spillerne bliver nu mere eller mindre tvunget ind i eftersøgningen af 

manuskriptet, idet det afhænger af deres fremtid. Dette bliver tydeligere under- 

streget under mødet tirsdag formiddag. 

Nu kommer det, vi kalder mellemaktet. 
Det er det tidsrum, hvor spillerne begynder at undersøge og spørge omkring. 

Det kaldes mellemaktet, idet det strækker sig fra slutningen af 2. akt til starten af 

3. akt. Samtidig indeholder det elementer, som spillerne gør og måske ikke gør. 

  
Detective Inspector - Thomas 

Lloyd. En seriøs politimand 

og en gentleman uden lige. 

E 

  
Lord Anthony Stewart - En 

middelmådig manuskriptfor- 
fatter med store ambitioner. 

  

Mellemakt 

Mellemaktet strækker sig fra efter hundet af Alice” lig til fundet af Lulus lig. Dvs. 

fra mandag eftermiddag til tirsdag eftermiddag. Følgende personer og/eller 

fokalitefer besøges: Pen Science - kontakt; Steven Pearce (fan telefonisk!), New 

Scofland Yard - kontakt; Detective Inspector Thomas Lloyd, Hats nm Boots - køon- 

fakt: Walther J. Saunders, Sir Anthonys hjem - kontakt: Jenny-Ånn, Garrick Teater: 

7. For at spille mandag aften. 2. lirsdag, pga. af krisemøde nr. 2., samt for at øve 

tirsdag eftermiddag. 

New Scotland Yard 

Scotland Yards hovedkvarter er udført i udpræget victoriansk stil med mahogni- 

bord, jakkesætsbeklædte assistenter, højt til loftet og lysekroner. Scotland Yard er 

et klassisk sted, der udstråler aristokratisk overlegenhed. 

Detective Inspector Thomas Lloyd 

Manden der er sat på sagen om Alice” øjensynlige mord, er Detective Inspector 

Thomas Lloyd. Han er - modsat strømere i mange andre scenarier - imødekom- 

mende og villig til at hjælpe spillerne, specielt hvis du som fortæller kan se, at de 

er kommet på vildspor eller slet ikke har nogen ideer eller rokering i hovedet. 

Inspector Lloyd er lidt på bar bund. Han har forsøgt at kontakte bl.a. naboko- 

nen Emma Smith. Hun var ikke hjemme mandag eftermiddag, men først tirsdag 

eftermiddag lykkedes det at kontakte hende. Hun har bevidnet, at hun så Sir 

Anthony forlade gerningsstedet omkring mordtidspunktet, og at Alice sagde farvel 

til ham i gadedøren. Dvs. at han har et alibi… hvis han da ikke er kommet tilbage 

til åstedet… Altså: Sir Anthonys alibi bekræftes først tirsdag eftermiddag. 

Lloyd er tilmed en meget lovpligtig mand, der vil fængsle spillerne, hvis de f.eks. 

bryder ind i Sir Anthonys hjem. Samtidig lader han spillerne skygge, hvis de mis- 

tænkeliggør sig. Men altid vil han prøve på, at få spillerne til at samarbejde, også 

fordi, da flere og flere mennesker dør, lægges der et stor pres på ham. 

Lord Anthony Stewart's (Sir Anthony) hjem 
Et nydeligt, mellemstort, victoriansk hus i et af Løndons pænere kvarterer. 

Begge nabohuse ligger i ruiner, som følge af nazityskernes bomber. Derfor står 

Stewart's hus alene som et isoleret, majestætisk monument. Indenfor finder man 

alle 'f"standardrum” - såsom bibliotek, arbejdsværelse, dagligstue, indtil flere 

soveværelser, spisesal, osv. osv. 

Hvis spillerne opsøger Sir Anthony her på hans bopæl, bliver de nervøst mod- 

taget af Jenny-Ann. Hun er husholderske, og den eneste Stewart har råd til at 

lønne. Han har trods det store hus (og hans titel) altså ikke råd til en masse tjen- 

estefolk. 

Jenny-Ann er ikke vant til at modtage gæster, og specielt ikke hvis spillerne



  

dukker op meget sent på aftenen. Usikkert vil hun fortælle, at Sir Anthony er ikke 

hjemme før tirsdag aften. 

Joseph Burns 
Den piberygende teaterdirektør er total stresset. Teatret er ved at gå bankerot 

og bestyrelsen ånder Burns tungt i nakken. De vil have penge og succes - NU. 

Derfor ligger Burns pres på alle der ved noget om manuskriptet. Med respekt for 

afdøde, ansporer han spillerne, Alice (før hun dør) og Stewart til, at finde eller 

senfortælle det. Han er desperat, sveder og har tabt 10 kilo på det sidste. Mandag 

og tirsdag er før hans vedkommende blevet brugt til krisemøder med bestyrelsen. 

Garrick Theater 
Teateret administreres af direktøren Joseph Burns, og ejes af en bestyrelse på 

fire mand. Det er her spillerne arbejder hver aften kl. 20.00 til 23.00, i øjeblikket 

med stykket "Concertio del Mondo”, som ikke har succes. 

Bygningen blev opført omkring år 1820. Det er et klassisk” teater i fire sals 

højder, med to små tårne, mange gesimser, gargoyler og finurlige udskæringer. 

Den ene tårn blev kvadret af en tysk bombe under krigen, men er nu delvist blevet 

bygget op igen. 

Den økonomiske situation på Garrick er en vaklende affære. Før i tiden har der 

kørt nogle gode stykker på teatret, men det sidste stykke "Concierto Del Mondo” 

går ikke godt. Det handler om spanske øboers komplicerede liv i Det Caribiske 

Hav, under indflydelse af euforiserende stoffer og amerikansk imperialisme. Dette 

er der åbenbart ingen af Londons teatergængere, der gider at se og derfor, er der 

ingen penge i kassen. De vil have spænding eller lystspil, intet af dette her med 

personlige skæbner og dybe følelser. Det var der nok af under krigen. Højest 50- 

100 mennesker kommer hver aften, ud af et potentielt publikum på 750-1000. 

Her er det så at Manuskriptet kommer ind i billedet. Det skulle være så forry- 

gende godt, at det vil kunne trække fulde huse mange måneder i træk. Det har 

Walther Peacock selv fortalt Burns. No doubt. 

Fra scenariets begyndelse, er direktøren Joseph Burns tændt på at opføre 

stykket, og er overbevist om, at det er eneste udvej. Han har hørt Walther tale 

begejstret om det, Sir Anthony har også udvist stor interesse omkring det, og han 

har selv næse for den slags. Derfor vil han efter bestyrelsens ultimatum opfordre 

spillerne til, at opsøge Sir Anthony, for at fiske efter enten et lignende 

manuskript, eller måske en version af Manuskriptet efter Sir Anthony's hukom- 

melse. 

Pen Science 
London er en livlig kulturby. Den har bl.a. altid haft ualmindeligt mange teatre. 

Men teatre er døde steder, hvis ikke der bliver opført stykker der, og teaterstykker 

skal skrives før de kan blive opført. Derfor lusker der også mange manuskriptfor- 

fattere rundt. 

  
Teaterdirektør Joseph Burns - 

En uheldig svedende mand 
på sammenbruddets rand. 

Der findes leaterstykker, som 
ikke bliver pebet ud, 

udelukkende fordi ingen kan 
gabe og pifte på én gang. 

Robert Lembke 

En stor succes i et lille teater 

er bedre end en lille succes i 

et storl leater og langt bedre 
end en lille succes i et lille 

tealer. 

Eugene lonesco 

  

En gruppe af disse forfattere har samlet sig i en loge - Pen Science. Her 

mødes de som regel hver anden torsdag i et stort mageligt kælderbibliotek, hos 

stifteren Alban Walker. De snakker om stort og småt, ryger en cigar, udveksler 

erfaringer, borer i de igangværende intriger i teatermiljøet, og beklager sig over 

livet i al almindelighed. 

Det er her i Pen Science, at Walther har fortalt Sir Anthony om hovedtrækkene i 

Manuskriptet til Steven Pearce. Den bedste for spillerne at tale med omkring 

manuskriptet er ham. Han kan mødes omkring middagstid, tirsdag. 

Steven Pearce 

Han er den eneste, foruden Sir Anthony, der kender til manuskriptet. Dette kan 

spillerne få at vide, ved at lave minimal investigation på Pen Science, eller bare 

spørge om de kender én i klubben. Det gør de. Han hedder Steven Pearce og ham 

kan man ringe til. Han må først optræde tirsdag, efter fundet af Lulu. Han skal 

rollespilles som den lettere forvirrede, bohemeforfatter, der siger: "Right on, old 

man.” og "Splendid, splendid, my god man.” i telefonen. Grunden dertil er, at hvis 

spillerne møder Steven Pearce tirsdag eftermiddag ”in person” i klubben eller 

hos ham selv, er det Facedanceren de møder. 

Under alle omstændigheder, skal man få indtryk af, at Steven Pearce er foran- 

dret når man møder ham i 4. akt. (se: Sådan forløb prøvespilningen, den er god) 

Hats 'n Boots 

33 Mascarade Lane 

En fuldstændig ligegyldig tøjbutik i City. Her arbejdede Alice, og ejeren Walther 

J. Saunders forstår ingenting…



  

3. akt - 1. scene - tirsdag formiddag, 5. juni 1953 

Alice ses i samtale med Annabelle ul”, af direkdør Joseph Burns, han er 

oprørt. Krisernøde med bestyrelsen, der prokkamerer snarlig lukning. Joseph 

Burns arresteres for mordet på Alice. Under øvningen, findes Annabelle "ulu” 

død i en container bag Teateret. Hun har et kærestebrev på sig fra Peacky. 

Walther Peacock) 

Sideløbende 

Den 5. juni er dagen hvor kommende dronning Elizabeth II bliver kronet i 

Westminster Abbey. London står på den anden ende og der er pyntet op overalt. 

Helt fra formiddagen har folk stået omkring Buckingham Palace og råbt og jublet. 

Klokken 4.00 pm skal hun ha” hue på og spillerne må næsten ned og se det. Det 

er vigtigt du understreger dette sideløbende handlingsforløb, idet det giver ekstra 

krydderi under eventyret og en brandgod slutningssekvens. Se Kroningen og 

Klimaks for yderligere. 

Facedancerens først optræden 
Teaterdirektøren Joseph Burns ser Alice og Annabelle "Lulu” Cartois tale sam- 

men på gaden. Det er han naturligvis meget bestyrtet over, da Alice jo ligger død i 

lighuset! (Public Service: Det er Facedanceren i Alice” skikkelse, han har set.) Han 

styrter gennem den tætte menneskemængde, men de er forsvundet, da han når 

frem. 

Annabelle "Lulu” Cartois 
Annabelle er skuespillerinde på Garrick. Hun har lidt primadonnanykker, og 

går da også under navnet Lulu” blandt andre på teateret. Hun var Walther's 

hemmelige elskerinde, hvilket der ikke er andre, der ved. Det kommer dog frem 

senere i dette akt, i kraft af "kærestebrevet” i hendes taske. 

Krisemøde med bestyrelsen 
Tirsdag morgen starter med, at alle ansatte er kaldt til krisemøde. Bestyrelsen 

og Burns sidder majestætisk ved et bord oppe på scenen, mens alle de ansatte 

(50 stykker) sidder nede i salen. Meldingen er kort og kontant - succes nu eller vi 

lukker teatret. Teateret er meget tæt på fallit, konkurs, bankerot. Der skal pub- 

likum i salen og pund i kassen. Hvis teatret lukker, vil det naturligvis betyde arbe- 

jdsløshed for bl.a. spillerne, men også en knust drøm om livsbekræftende skue- 

spil på et traditionsfyldt gammelt teater - kort sagt, det er ikke spor fedt… 

Efter det førholdsvis korte møde, er der frokost. Mr. Burns sidder med hovedet i 

hænderne, og er vældig ked af det. Han vil opfordre spillerne til, at finde 

manuskriptet og kan ikke forstå hvem der ville stjæle det. Han giver skylden til 

konkurrerende teatre, gamle nazispioner og kommunistiske kunsthadere. Det 

Der findes fire slags mord: 
forbryderiske, und- 

skyldelige, retfærdige og 
rosværdige. Denne klassi- 

ficering tjener juristerne. 
For de myrdede er den 

ligegyldig. 

Ambrose Bierce 

Det skrækkelige syn af smukke, men døde Lulu i containeren. 
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rabler for manden. Burns vil selv forhøre sig om nogen har et godt manuskript. 

Ellers må de se sig om efter traditionelle teaterstykker, som Shakespeare eller lig- 

nende. 

Genfærdet Alice og Burns 
På et tidspunkt vil Mr. Burns forfærdet fortælle om hans oplevelse. Hvis han vel 

og mærke har hørt om Alice' død. Lettere panisk vil han forklare spillerne om 

hvor "livagtig og virkelig hun stod der i menneskemængden… I må tro mig - hun 

var der!” 

Han har selv svært ved at se logikken i det (Can you blame him?), og vil kunne 

beroliges med, at det nok bare var hans fantasi der spillede ham et puds. At han 

er stresset og overbebyrdet. 

Joseph Burns arresteres 

Under øvningen kommer Detective Inspector Thomas Lioyd, sammen med to 

bobbys, og arresterer Burns for mordet på Alice Peacock Buttenburry. Dette 

skyldes at Burns har et motiv. Hans teater er ved at gå nedenom og hjem, derfor 

var det yderst vigtigt for ham, at få en kassesucces. Derfor slog han Alice ihjel, for 

at få fat i manuskriptet, som kunne redde ham. 

Dette holder selfølgelig ikke helt, men Thomas Lloyd er lidt desperat og man- 

gler en morder. Spillerne vil måske protestere og fremkomme med de beviser, de 

selv har fundet og måske ikke fortalt om, eller ikke vist til Scotland Yard. Sir 

ØLL].     
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Anthony vil måske for første gang blive nævnt for Detective Inspector Thomas 

Lloyd, hvilket gør ham ret vred: "Jeg siger, (I say) jeg er rystet over den måde, 

hvorpå De omgås denne sag med så stor lemfældighed.” Dog vil Thomas Lloyd 

tage Joseph Burns ind til afhøring under alle omstændigheder. 

Da spillerne, en halv time eller tre kvarter efter, sidder og sminker sig/hinan- 

den, eller står på scenen og øver, lyder der et høøøjt skingert kvindeskrig - skrig 

det bedste du har lært! Det kommer ude fra den mørke gyde bag teateret, og er ét 

af de skrig, der trænger gennem benet og helt ind til marven. Det er øredøvende, 

enerverende, sønderrivende, gennemtrængende, skrækindjagende - find selv på 

flere tillægsord. 

Kvinden der skriger, er rengøringsdamen Karen. Hun har været ude med en 

skraldepose, og der har hun fundet liget af Annabelle "Lulu” Cartois - i con- 

taineren. Karen flæber og er generelt ustyrlig, men en anden rengøringskone 

lægger armen om hende. 

Annabelle's lig minder om Alice” lig. Hun har et forskræmt udtryk i ansigtet og 

har åbne øjne. Det er "tilfældigvis” Detective Inspector Thomas Lioyd, der også er 

blevet sat på denne sag. Højst besynderligt sammentræf. "Extraordinary ladys and 

gentlemen, very extraordinary.” Han stiller spørgsmål tilsvarende dem han stilte i 

Malthers hus. 

Kærestebrevet i håndtasken 
I Lulus håndtaske ligger der et kærestebrev fra Walther Peacock Buttenburry. 

Håndtasken kan findes i eller under containeren, det er lige meget, så længe 

brevet bare findes. Det ligger i en konvolut, hvorpå der står: Pour Lulu. ("Til 

Lulu”, fransk) 

Morderen 
Det var Facedanceren, der havde mødt Lulu i Alice” skikkelse og spurgt til 

Manuskriptet. Lulu var Walthers elskerinde og måtte vide noget. Hun vidste dog 

kun, at Walter havde talt med Steven Pearce i Pen Science omkring det. Det var 

nok for Facedanceren, og da Lulu ikke måtte vide noget om Manuskriptet, dræbte 

den hende. ' 

  
Steven Pearce - den unge 
haltende bohemeforfatter - 

Facedancerens 4. offer. 

En forfatter er én, der 

tilbringer en stor del af sit 
liv i ensomt fængsel foran 
sine skriverredskaber. 

Babara Frischmuth 

At være forfatter vil sige 
al kaste den ene slange- 
ham efter den anden. 

Ernst Junger 

  

4. akt - 1. scene - resten af tirsdag, 5. juni 1953 

Dronningen krones kl. 4.00 prn. Spillerne har nu ikke noget valg, end at finde 

Manuskriptet, ellers bliver de arbejdsløse. Møde med Steven Pearce 

(Facedanceren). Mystik på teatret - Facedanceren vil overtage en af spillerne. Sir 

Antltonys sefvmordsertdæring. 

Dronning Elisabeth II af England og stemning 
KI. 4.00 pm bliver Elizabeth II kronet i Westminster Abbey, der ligger ved House 

of Parlament og Big Ben. Der er massevis af mennesker i gaderne, alle er glade 

og alle er bevæbnet med flag og serpentiner. Soldater går parademarch, dronnin- 

sens guldkaret ruller langsomt gennem gaderne og indenfor går en automatisk 

plastikarm i pendulfart frem og tilbage. Dette her burde spillerne ikke undvære, 

det er ikke hver dag, at man kroner en dronning. Samtidigt, er det for fortælleren, 

en rigtig god lejlighed til, at strække tiden til aften, så det kan nå at blive mørkt 

og tåget. 

Mødet med Steven Pearce i Pen Science 

En gruppe af manuskriptforfattere har samlet sig i en loge - Pen Science. Her 

mødes de, som regel hver anden torsdag, i et stort mageligt bibliotek hos stifteren 

Alban Walker. De snakker om stort og småt, ryger en cigar, udveksler erfaringer, 

borer i de igangværende intriger i teatermiljøet, og beklager sig over livet i al 

almindelighed. 

Det er her i Pen Science, at Walther har fortalt Sir Anthony og Steven Pearce 

om hovedtrækkene i Manuskriptet. Det er her første gang man møder 

Facedanceren. Den har om formiddagen dræbt Lulu i eftersøgningen efter 

manuskriptet. Hun kendte Steven Pearce, dette fortalte hun til Alice alias 

Facedanceren, og den "hoppede” på ham. Mødet foregår i lobbyen, idet ingen 

ikkemedlemmer må komme i klubbens indre lokaler. 

Steven Pearce (Facedanceren) 
Steven rollespilles fuldstændig anderledes, end da han talte i telefon med 

spillerne, hvis de da kontaktede ham. Han kommer haltende, støttende til sin stok 

og spilles meget stirrende, talende i mekaniske ryk og mere interesseret i, at 

spørge spillerne om manuskriptet, end omvendt. Da Facedanceren (Steven) kan 

se, at den ikke får noget ud af spillerne, siger den på et passende tidspunkt: 

SFxcuse me for a moment.” Den iler nu væk, og man når lige at høre, at stokken 

bliver smidt på stengulvet rundt om hjørnet. Hvis spillerne forsøger at gå efter, 

ind i mødelokalet, bliver de stoppet af butleren, da ikkemedlemmer ingen adgang 

har. Butleren kan dog blive overtalt til, at lede efter Steven. Butlerne kommer 

derefter tilbage i stærkt berørt til stand, idet han har fundet Stevens lig. Dette 

fortæller han ikke til spillerne. (Klubbens omdømme og så'en) Han vil bede dem 

om at gå.



  

På vej væk hører man en ambulance. Lidt efter ankommer Detective Inspector 

Thomas Lloyd. (igen!) Hvis han kontaktes, og får at vide at spillerne lige har talt 

med Steven, bliver mistænker han spillerne endnu mere. 

At holde spillerne i snor 
Du kan her som fortæller sætte en vagthund på spillerne, i kraft af, at de bliver 

forfulgt af en civil politibil, der kan gribe ind hvis de går i "Volds-mode” på dette 

sene tidspunkt i scenariet. 

Public Service: Det er nu ved at blive aften 

Mystik på teatret 
På et tidspunkt efter tee” (spisetid), vil en spiller, efter fortællerens valg, blive 

kontaktet af Joseph Burns. Han er, rigtigt gættet, blevet "snaflet” af 

Facedanceren. Den er nemlig nået så langt ud, at den vil overtage en af spillernes 

identitet, for at komme ind i gruppen og få fat i det forbandede manuskript. 

Burns ringer op. Han vil gerne mødes med spilleren, og tale med ham eller 

hende om teatrets fremtid, og en evt. hovedrolle i stykket Facedancer!! Du skal 

som fortæller spille Burns anderledes, end han plejer at være. Han er ikke stres- 

set og lyder ganske normal. Mystisk? Burns vil gerne mødes med spilleren på 

teatret. Han lokker med hovedroller og rosende ord. 

På dette tidspunkt vil spilleren forhåbentlig involvere de andre spillere, idet 

mødet lyder lidt mistænkeligt. Hvis spilleren derimod vælger selv at tage derned, 

skal du trække ham eller hende udenfor døren og slå ham eller hende ihjel. For i 

den følgende scene vil Facedanceren overtage spillernes identitet og så skal du 

spille den Facedancer-ramte spiller indirekte. Hvilket betyder, at spilleren dør, 

men at Facedanceren nu spilles af afdøde. Hvis du ikke forstår dette; ring endelig 

75921768. 

Et mørkt teater 

På teatret er alt mørkt. Spillerne (hvis man da ikke kommer alene) kommer ind 

af sceneindgangen på venstre side af teatret og lyskontakterne sidder selvfølgelig 

i højre side af teatret. Inde på scenen er der tændt, nogle skarpe spots. Burns sid- 

der nede i den mørke sal og vil tiltale dem der går ind på scenen. Hvis der kun er 

den spiller han kontaktede, vil Burns gå op ad scenetrappen til højre og stå ude i 

kulissen, modsat den side hvor spilleren står. Han spørger spilleren, om han/hun 

ikke vil med op på hans kontor, og lokker med hovedrollen i Facedancer-stykket. 

Hvis flere spillere kommer ud på scenen vil al lys gå ud og man vil høre nogen 

løbe på scenen. Facedanceren har indset at dens plan er mislykket, for mange 

vidner. Det er nu bælgravende mørkt og ret uhyggeligt. Hvis nogen af spillerne 

støder ind i Facedanceren vil den daske til vedkommende med umenneskelig 

kraft, med stor chance for bevidstløshed. 

  

Lord Anthony Stewart 

soræliptwriter 

Bl Bepys Styret 

mity Von Lemsori 

Plum 4-77     
  

Sir Anthonys visitkort 

Ikke på dit ansigt, men på 
din maske skal jeg kende 
dig. 

Karen Blixen 

  
Alt imens sænker tågen sig 
over London og lægger et 

dæmpende slør over dramaet. 

  

Kavaleriet 
Her kan man lade Detective Inspector Thomas Lloyd komme som det reddende 

kavaleri. Døren nede fra sceneindgangen bankes op og man ser i et kort sekund 

Burns silhuet. Lloyd kan råbe noget lignende: "1 Dronningens navn, stå stille!” 

Sir Anthonys visitkort og Burns kolde lig 
Burns flygter, meget hurtigt, ned af scenen og ud over tilskuerpladserne. En 

bobby eller en spiller finder lyskontakten, teatret lyses op og Burns er væk. En af 

spillerne finder lidt efter Burns kolde lig - i hånden holder han Sir Anthonys vis- 

itkort. 

Public Service: Det er nu aften og tåget 

Sir Anthonys hjem 
Et nydeligt, mellemstort, victoriansk hus i et af Londons pænere kvarterer. 

Begge nabohuse ligger i ruiner, som følge af nazityskernes bomber. Derfor står 

Stewart's hus alene som et isoleret, majestætisk monument. Indenfor finder man 

alle ”"standardrum” - såsom bibliotek, arbejdsværelse, dagligstue, indtil flere 

soveværelser, spisesal, osv. osv. 

Hvis spillerne opsøger Sir Anthony her på hans bopæl, bliver de nervøst mod- 

taget af husholdersken Jenny-Ann. Sir Anthony er ikke hjemme på det tidspunkt 

spillerne ankommer og kommer det heller aldrig. Dette ved den usikre husholder- 

ske Jenny-Ann ikke, hun siger at han lige skulle ud og købe en cigar. Hun byder 

spillerne at vente indenfor i stuen. Lidt efter kommer hun med te og småkager. 

Selvmordsbrevet 
Efter et stykke tid lægger spillerne mærke til en konvolut, der står på kaminen. 

«Til Jenny-Ann” står der. Det er Sir Anthonys selvmordsbrev til sin husholderske, 

men det er meningen af spillerne skal læse det. Hvis ikke, kommer Jenny-Ånn ind 

lidt senere, ser brevet, læser det og besvimer. 

Da vi nu har fået slået fast at Sir Anthony for et par minutter siden er gået ud 

for at slå sig selv ihjel skal spillerne løbe efter ham. De går uden for døren og det 

første de ser er, Tower Bridge, der toner sig op over Tower of London. 

Sir Anthony er gået over til Tower Bridge, for at kaste sig i den mudrede 

Themsen.



  

5. akt - 1. og sidste scene - tirsdag nat, 5. juni 1953 

Spillerne får Sir Anthonys lig i hovedet og møder Facedanceren "Face to Faces." 

Dette akt er klimakset og det er her du, som forfæller, skal give det sidste. 
  

  

Det episke 

opgør på 
pgør p . Dramaet er en episk 

Tower Bridge knude, der vil løses. 
Nu er det mørkt 

og tåget. Når 

spillerne ankommer 

til Tower Bridge, 

falder der pludselig 

noget ned på asfal- 

ten foran dem - en 

pibe. Sir Anthony 

røg pibe. Spillerne 

kigger op og ser Sir 

Anthony falde ud 

fra et af de støre vin- 

duer i et af tårnene. Han rammer en af stålkonstruktionerne, der går fra tårnene 

ned til vejbanen, og han lander med et pladask på vejbanen. Dead at arrival. 

Chok! Spillerne kigger op og deroppe i vinduet, i broens lys, står Sir Anthony!153 

Walther Hilsbecher 

  
    
    se ibelng DNESNNS 

Fora 

Meømerersrerererstse sr MADDEN RD RD REN mansesegnner egene tatenede 

n dem tårnede Tower Bridge sig op af disen. 

Bobby i nærheden 
Hvis der råbes om hjælp, hører en bobby dem. Han står helt ovre på den anden 

side af broen i sin regnkappe. (se forside for inspiration) Når han hører dem, 

river han sin politifløjte op og en metallisk fløjten genlyder over Themsen, mens 

han pisker over mod dem. Han er selvfølgelig ubevæbnet. 
P Belig Sælsomt, først dødsmasken 

Kamp på gangbroen viste hans sande ansigt. 

Hvis spillerne løber op i tårnet (ca. 300 trin) mødes de af Facedanceren i Sir 

Anthonys skikkelse. På den glasoverdækkede gangbro mellem de to tårne står Sir 

Anthony med en brun konvolut i hånden, formodentlig manuskriptet. Hvis 

spillerne går på ham, giver han dem nogle bank. Du kan eventuel smide en af 

spillerne i gennem glasruderne og ned i Themsen. Det er en fed effekt. Det er 

umuligt at stoppe Facedanceren med vold, og spillerne vil blive ynkeligt tilredt, 

hvis de fortsætter med at angribe den. Den stakkels bobby der er kommet til, lider 

samme skæbne. Han kan eventuel ofres, hvis du mener, at det er synd at kaste 

dine spillere i den kolde Themsen. 

Nicolaus Cybinski 

  

Detective Inspector Thomas Lloyd ankommer 
Lige meget hvad, ankommer Lloyd og to bobbyer. De er, pga. den senere tids 

hændelser, bevæbnet med pistoler. (de engelske med lav kaliber) De er enten 

blevet tilkaldt af den enlige bobby, eller fordi de har været hos Sir Anthonys hjem, 

eller hvis de har skygget spillerne. De er de eneste der kan stoppe Facedanceren 

og kun ved hjælp af deres våben. De råber: "1 Dronningens navn, stop eller vi sky- 

der!” 

Facedancerens transmutation 

Vi vil gerne understrege at Facedanceren ikke er en killer. Den er ikke sat på 

Jorden for at dræbe og den er nu lidt usikker og vil egentlig gerne væk fra det 

hele, helst med manuskriptet. Derfor vil den flygte. Under opgøret prøver den at 

forvirre spillerne og politiet ved at transmutere sig om til de forskellige personer 

den har antaget (dræbt) på det sidste. Det gør den i bagvendt rækkefølge, f.eks. 

når den har fået et gok i nøden, bliver truet med våben eller bliver skudt på. 

identiteternes rækkefølge og hvad de udtrykker. De kan kun "bruges” én gang: 

Sir Anthony - mandlig styrke, overfegenhed 

Evt. den dumme spiller fra featerscenen - kammeratskab, genopstandelse, sorg 

Joseph Burns - medlidenhed, hjælp mig, gråd, forvirring 

Steven Pearce - mandlig styrke, vildskab, ungdommelig virilitet 

Lulu - medlidenhed, "skyd ikke på en kvinde”, sex, charme 

Alice - medlidenhed, ynkelighed, gråd, "gør mig ikke noget" TIl be good.” 

Walther - det er mit manuskript!, mandlig styrke, rå vold, sidste udvej 

  

Her får du virkelig F 
chancen for, at : 
bevise din 

fortællekunst. At 

spille 6 til 7 forskel 

lige roller på 10 

minutter. Tryk af og 

lad spillerne måbe. 

Husk her, at det er 

første og sidste 

gang, at spillerne 

ser det over- 

naturlige væsen i 

fuld udfoldelse. Det 

må grangiveligt 

være en sindso- 

privende oplevelse.   
        

Fra broen kan man gennem de kraftige stålkonstruk- 
tioner se Tower of London.



  

Facedancerens forelskelse 

Den er forelsket i Mary Josephine Plougheld, husker du billedet over dens seng 

i Walthers hjem? Derfor vil den aldrig skade hende. Den vil dog, hvis den bliver 

tvunget til det, forsøge at tage hende som gidsel. Endnu bedre, vil den forsøge, at 

tage hende med væk som dens brud. 

Facedancerens endeligt 
Her er der plads til det støre episke opgør. Du kan selv vælge hvor det passer 

bedst. Oppe på gangbroen, nede på vejbanen, i døren til en bil, på kanten af 

broen, etc. Se her under "Sådan forløb prøvespilningen” for det virkede kanon 

fedt. 

Facedanceren vil kæmpe til det sidste, tage Mary Josephine som gidsel, dræbe 

alle andre hvis det er nødvendigt. Detective Inspector Thomas Lloyd ankommer i 

et passende øjeblik med to bobbys, alle bevæbnet med en pistol. De vil gentagne 

gange sige: "I Dronningens navn, stop eller vi skyder!” Men til sidst, når 

Facedanceren ikke stopper og truer med at yde kraftig vold, skyder de den. Den 

skal have mange skud. Først skyder de et til to skud. Facedanceren transmuterer 

og udstøder et hjerteskærende skrig, men falder ikke om. Yderligere et til to skud 

falder og Facedanceren transmuterer igen. Denne gang smider den hvad den har 

i hænderne, slår vildt om sig, skriger højlydt og løber mod rækværket (vinduet 

oppe i tårnet/gangbroen) Flere skud falder og pludselig ses hvordan 

Facedanceren på få sekunder, transmuterer om til dusinvis af forskellig iden- 

titeter. Personer i mærkeligt tøj, måske fra 1800- eller 1700'tallet, måske endda 

senere. Alle på broen måber og forstår ikke det overnaturlige der sker. 

Facedanceren vender sig om i et sidste hjerteskærende skrig, kigger i et sekund 

på Mary Josephine med et bedrøvet udtryk og kaster sig i Themsen. 

Fyrværkeri 
I det samme starter der et kæmpe fyrværkeri over Buckingham Palace. Det er 

kroningsceremonien der afsluttes. Og der står spillerne, Lloyd, bobby 1-til flere, 

nede på en mole hænger der måske en spiller eller en bobby, og alle iagttager de 

det smukke syn, der udfolder sig over London. På vejen (eller tårnet/gangbroen) 

ligger en stor brun konvolut - er det manuskriptet? Det åbnes og på den første 

side står: Facedancer - et manuskript af Walther Peacock Buttenburry… 

Happy Ending haderen 
Hvis dine spillere har været dumme, eller du bare generelt hader Happy 

Endings, kan du være så gemen, at du lader manuskriptet blive kastet ud over 

Themsen og spredt for alle vinde. Det er meget fristende, ikke sandt? Det skal dog 

siges, at vi, forfatterne, mener, at denne sidste scene kan gøres så fed, 

oplevelsesrig og smuk, at det at give den en Bad Ending, ikke giver andre end 

maniodepressive autonome, en bedre oplevelse af Det Episke Opgør På Tower 

Bridge. 

Friedrich Dutrrenmatt 

Intet teatersprog er muligt 
uden overdrivelser, men til 

gengæld er det nød- 
vendigt at vide, hvorfor 

man skal overdrive - og 
frem for alt hvorledes. 

Til at være en gentleman 
hører også evnen til at 
lade sig bedrage med 
værdighed. 

Et par timer eft 

belige opgør på Tower 
Bridge, begynder smilene 
igen at dukke frem hos bob- 

byerne. 

er det dra- 

Alec Guiness 

    
  

   

Stemning 
Scenariet foregår i efterkrigstidens London i 1953. London er en metropol, og 

på det tidspunkt nok den største hovedstad i verden. Den er fyldt med victori- 

anske bygninger, tårne, spir, kirker, Themsen, slotte, smukke huse og selvfølgelig 

teatre. Det er juni måned og sommer, men som vi kender London, er der netop d. 

4. og d. 5. juni ret tåget hen af eftermiddagen. Markante ting ved London i 1953 

er: Rationeringsmærker, ruinerne efter nazityskernes bombninger, overfyldte 

gader, jazz, Dronning Elizabeth II's kroning, amerikanerkærlighed, den ustruktur- 

erede by og den lange brede brune Themsen. I 50'erne var det ikke usundt at 

ryge og spritkørselen var ikke opfundet. Din bedste effekt i London er selvfølgelig 

tågen. Den smyger sig om byen om aftnen og lægger sig som et slør over alt. Se 

forsiden for inspiration. 

Tiltale og omgangsform 
Spillernes interaktion og tiltaleform kan udtrykkes med et par simple kendte 

engelske vendinger: "Excuse me”, "1 beg your pardon”, please”, "I say, my good 

man”, '"splendid old chap”, "tally ho.” Samtidig tiltales alle, der ikke er en person- 

lig ven, med titel og efternavn. Man er høflig overfor hinanden og fremmede, 

tilbageholdende og reserveret. Man giver sig ikke af med kraftige udbrud, sjofet 

heder og platheder, som danskere ynder det, men prøver at opretholde en høflig 

og anstændig omgangsform. Det er vigtigt, at fokusere på det, idet spillerne gerne 

skulle kunne identificere sig med miljøet, tiltaleform og normerne, så der kan 

opnås fedt rollespil. Man kan selvfølgelig ikke befale spillerne at gøre dette, men 

kun høfligt gøre dem opmærksom på forholdene. Det bedste vil være, at spille bi 

personerne i den stil der er nævnt ovenfor, det motiverer indirekte spillerne til at 

spille på samme måde. Detective Inspector Thomas Lloyd er her en mægtig trumf, 

han er nemlig ærkeengelsk - en rigtig gentleman. 

Rank ryggen, brug dit sprog kreativt og formuler dig som en rigtig englænder 

ville gøre det. Tally ho - old chap.



  

  

Facedancer - flowchart 

1. akt 

Bunhill Fields 

Begravelse 

2. akt 

Peacock's hus 

Alice findes 

Teateret 

Krisemøde 

akt 

Teateret 

Lulu findes 
  

  

  

5, akt 

å … Tower Bridge 
Themsen | nale g 

Bk dl | Scotland 

Buckingham SÆR] Yard 
Palace E 

      
   



  

Facedancerens dødsspor 

Da det kan være lidt svært aft finde rundt i, hvem Facedanceren dræber og i 

hvilken rækkefølge, har vi her til Deres bekvemlighed fortrykt en "dødsliste" i kro- 

nolflogisk dødsrækkefølge. 

Walther Peacock Buttenburry 

Alice Peacock Buttenburry 

Annabelle "Lulu" Cartois 

Steven Pearce 

Joseph Burns 

Eventuel en spiller 

lord Anthony Stewart 

Steder 

New Scotland Yard 

Scotland Yards hovedkvarter er udført i udpræget victoriansk stil med mahogni- 

borde, jakkesætsbeklædte assistenter, højt til loftet og kæmpe lysekroner. 

Scotland Yard er et klassisk sted, der udstråler aristokratisk overlegenhed. 

Garrick Theater 
Teateret administreres af direktøren Joseph Burns, og ejes af en bestyrelse på 

fire mand. Det er her spillerne arbejder hver aften kl. 20.00 til 23.00, i øjeblikket 

med stykket "Concierto Del Mondo”, som ikke har succes. 

Bygningen blev opført omkring år 1820. Det er et klassisk” teater i fire sals 

højder, med to små tårne, mange gesimser, gargoyler og finurlige udskæringer. 

Den ene tårn blev kvadret af en tysk bombe under krigen, men er nu delvist blevet 

bygget op igen. 

Den økonomiske situation på Garrick er en vaklende affære. Før i tiden, har der 

kørt nogle gode stykker på teatret, men det sidste stykke "Concierto Del Mondo” 

går ikke godt. Det handler om spanske øboers komplicerede liv i Det Caribiske 

Hav, under indflydelse af euforiserende stoffer og amerikansk imperialisme. Dette 

er der åbenbart ingen af Londons teatergængere der gider at se, og derfor er der 

ingen penge i kassen. De vil have spænding eller lystspil, ikke noget med person- 

lige skæbner og dybe følelser. Det var der nok af under krigen. Højest 50-100 

mennesker kommer hver aften, ud af et potentielt publikum på 750-1000. 

Hvis publikum bestemte, 

måtte jeg spille 

"Schwarzwaldmådel" 

August Everding 

  

  

    

Public Service: Garrick Theater eksisterer i virkeligheden, dog ikke lige der, 

hvor vi har lagt det i scenariet. Den helt rigtige adresse: Charing Cross Rd. WC2, 

phone 071-494-5085. 

Teatret har også et genfærd: Arthur Bourchiers genfærd; han var leder ved 

århundredskiftet og siges at vise sig regelmæssigt. Han hadede kritikere, og 

mange tror, han stadig prøver at skræmme dem væk. 

Walther Peacock Buttenburrys hjem 
Huset ligger i en mindre gade i West End, hvor de smalle georgianske huse lig- 

ger side om side. Huset er indretningsmæssigt præget af Walther's livslange 

tilknytning til teater og kunst, og man kan finde mange spændende rekvisitter 

rundt om i huset. Der er ingen spor efter slåskamp, tyveri eller andre kriminelle 

handlinger. I stuen er der dog en svag duft af tobaksrøg. Huset har kælder, stuee- 

tage og 1. sal, samt et loft. I kælderen finder man køkkenet og et stort 

pulter/spisekammer. Fra køkkenet er der forbindelse til den udendørs trappe. I 

stueetagen findes entré med trappe til kælder og 1. sal, samt to stuer. På 1. sal 

ligger Walther's soveværelse, hans arbejdsværelse, Alice” soveværelse samt et lille 

toilet. Loftet er ét stort rum på samme størrelse som 1. salen. Heroppe holder 

Facedanceren til. 

Lord Anthony Stewart's (Sir Anthony) hjem 
Ft nydeligt, mellemstort, victoriansk hus i et af Londons pænere kvarterer. 

Begge nabohuse ligger i ruiner, som følge af nazityskernes bomber. Derfor står 

Stewart's hus alene som et isoleret, majestætisk monument. Indenfor finder man 

alle ”standardrum” - såsom bibliotek, arbejdsværelse, dagligstue, indtil flere 

soveværelser, spisesal, osv. osv.



  

  

  

Pauline Hatton 
- 25 år. 

Udstråling 10 

Logik 7 

Fantasi 11 

Fysik 9 

6. sans 11 

Behændighed 9 

Baggrund 
Pauline er vokset op i et arbejderkvarter, som det femte barn ud af en 

flok på syv. Hun har hun arbejdet som syerske på en tekstilfabrik i 7       år. Derefter gik hun arbejdsløs i 2 år, og tog en del aftenkurser, bl.a. 

drama. Dette kursus, fik hende i forbindelse med Garrick Theatre. Teaterdirektøren Joseph Burns så et talent 

i Pauline og hun har nu været på teatret i 2 år, hvor hun har haft nogle mindre roller. Desværre har tingene 

ikke udviklet sig så lovende, som de så ud i starten og Pauline sidder fast i sin teatralske udvikling. Hun man- 

gler stadig at få en hovedrolle. 

Personlighed 
Pauline er en stædig arbejderpige, der forsøger at skabe sig en karriere indenfor teater. Desværre er hun 

ikke så dygtig, som hun gerne ville være. Hendes teori, derimod, går ud på, at det kun drejer sig om held 

eller social klasse at få succes. Hun har ikke haft heldet med sig, og ser samtidig, Tod og Mary Josephine få 

alle hovedrollerne. Årsagen til det, mener Pauline, er pga. deres høje sociale status og i kulisserne bagtaler 

hun dem. 

Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De har spillet stykket '"Concierto del Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

lan Q”Connor - fremadrettet, selvsikker, og meget nydelig herre. 

David Slouem - ung og kvik skuespiller, der ved en hel masse. 

Mary Josephine Plougheld - primadonna med alt for mange penge. 

Theodor "Tod” Sutcliffe - opblæst aristokrat der kun har hovedrollen pga. hans navn. 

Clifton Knowlden - en rigtig mand, der har været soldat, og som tilmed spiller saxofon. 

Rolle i Concierto del Mondo - Garrick Theatre 

Hovedrolleindehaverindens onde lesbiske tvillingesøster. 

  

  

9 lan O'Connor 
- 33 år 

Udstråling 7 

logik 11 

Fantasi 12 

Fysik 14 

6. sans 9 

Behændighed 10 

Baggrund 
Født og opvokset i Glasgow, Scotland, som søn af en vognhjulsmager. 

Han har spillet en del egnsteater i Glasgow, men kunne ikke rigtigt       komme videre i sin teatralske udvikling. Så kom krigen og lan blev 

maskingeværskytte på en motortorpedobåd. Efter krigen søgte han lykken i London og fandt hurtigt en plads 

på Comedy scenen, idet hans scotske accent gjorde ham sjov. Dette blev lan dog træt af efter et par ar, og 

søgte ind på Garrick Theatre, for at anspore en mere seriøs linie. 

Personlighed 
lan er fanden-i-voldsk, dristig og er fuld af falsk selvtillid. Han besidder denne markante scotske accent, som 

han ihærdigt forsøger at komme af med. Derfor kommer der af og til nogle forkrampede ordlyde fra ham. Og 

nej, han er ikke rødhåret. Faktisk er han ret pæn, og hvis det ikke var fordi, at han var fra Scotland, er han 

overbevist om, at han kunne vinde Mary-Josephine og få en hovedrolle. 

Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De har spillet stykket "Concierto del Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton - ung arbejderpige der af og til er lidt for nævenyttig. 

David Slouem - ung opkobling med naiviteten i behold. 

Mary Josephine Plougheld - heltinden i lan's liv. Hun er ung, smuk og talentfuld. 

Theodor Tod” Sutcliffe - en meget flink fyr, men han måske en kende fimset. 

Clifton Knowilden - en jævn og ligetil gut. 

Rolle i Concierto del Mondo - Garrick Theatre 
Den svedige, forfængelige, neurotiske politikommisær. 

 



  

  

David Slouem 
-23år 

Udstråling 13 

Logik 8 

Fantasi 10 

Fysik 12 

6. sans 8 

Behændighed 14 

Baggrund 
Født og opvokset i Camden, London, og søn af en skuespiller far og 

skuespillerinde mor. David har næsten lige afsluttet en universitet-         suddannelse i teatervidenskab og filosofi. Han er kommet direkte ind 

på Garrick Theatre og fået en større birolle. 

Personlighed 
David er den unge håbefulde skuespilleraspirant. Han drøner derud af, prøver at gøre klart for alle, at intet 

er noget problem, samtidig med han kommer med forslag til, hvordan de andre kan forbedre deres skuespil. 

Han har på det sidste fået nogle verbale irettesættelser af medskuespillerne, hvilket han ikke forstår, for han 

mener, at det han har lært på universitet, givetvis må være det rigtige. 

Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De har spillet stykket '"Concierto del Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton - hun har på det seneste virket så sur overfor David. 

lan 0”Connor - en rar fyr der altid er med på en pint og en joke. 

Mary Josephine Plougheld - den nærtagende primadonna på Garrick Theatre. 

Theodor Tod” Sutcliffe - dygtig, men noget vindtør, skuespiller. Tysser ofte på David. 

Clifton Knowlden - han har godt nok spillet mange forskellige steder, men tager ligesom ikke rigtig sit skue- 

spil særlig alvorligt? 

Rolle i Concierto del Mondo - Garrick Theatre 

Den biseksuelle kaptajn på lystyachten. 

  

Mary Josephine Ploughead 
- 29 år 

Udstråling 15 

Logik 13 

Fantasi 13 

Fysik 8 

6. sans 14 

Behændighed 8 

Baggrund 
Født og opvokset i et rigmandshjem i West End. Hendes forældre er 

ekstremt rige, men til trods for det, har Mary Josephine valgt at blive         skuespiller. Dette kom i starten som et chock for familien, der havde 

regnet med, at Mary bare ville tulle afsted i rigmandshuset og føde børn. Men efter det første stykke de så 

Mary spille, indså familien af Mary's vej var et godt valg. Mary har været skuespiller i 7 år nu, de sidste 3 på 

Garrick Theatre. 

Personlig 
Mary Josephine er en ung moden kvinde, med en streng selvdisciplin. Hun er intelligent, Charmerende, hjælp- 

som, smuk og en yderst talentfuld skuespiller. Det ved hun, men hun spiller kun på det overfor dem, hun har 

brug for at imponere, som feks. teaterdirektør Burns. Til trods for hendes selvdisciplin blev hun for 2 måned- 

er siden hovedkuls forelsket i den anden hovedrolleindehaver på stykket: Theodor Tod” Sutcliffe. Han har 

dog ikke givet sine følelser til kende endnu, og for første gang i sit liv, er Mary usikker over noget. Ellers har 

hun det godt. 

Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De har spillet stykket "Concierto del Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton - en ung pige fra arbejderklassen. Det er lidt synd at hun ikke har talent - og hun bliver nok 

heller ikke bedre. 

lan O'Connor - en meget flink skotte, men nogen gange er han lidt for flink… 

David Slouem - irriterende grøn skuespiller - men ellers dygtig nok. 

Theodor "Tod” Sutcliffe - dygtig skuespiller som Mary er hemmeligt dybt forelsket i… 

Clifton Knowlden - nem at snakke med, men noget af et rodehoved. 

Rolle i Concierto del Mondo - Garrick Theatre 
Hovedrollen som den smukke paranoide skattejægerske 

 



  

  

  

66 z Theodor "Tod” Sutcliffe 
- 30 år 

Udstråling 15 

Logik 13 

Fantasi 13 

Fysik 8 

6. sans 12 

Behændighed 8 

Baggrund 
Tod er født og opvokset på Sutcliffe Castle 30 km 

udenfor London. Hans forældre er rige landejere. Til       trods for Theodors fars store skuffelse, har Tod valgt 

at blive skuespiller. Men før han kunne starte sin skuespillerkarriere kom krigen. Tod blev 

løjtnant i hæren under togtet i Nordafrika og senere i Europa. Efter krigen tog det tid inden 

familien vendte sig til Tods skuespilleri, men nu er han blevet et hit indenfor farens vel 

havende "social life” kreds, og kan derfor igen høst penge fra sin rige far. Tod er univer- 

sitetsuddannet i statskundskab og jordbrug. Han har spillet på Theatre de Monde i Paris, 

Queen's og Her Majesty's Theatre - begge i London. Han har været på Garrick i 2 måneder. 

Personlighed 
Tod er en høj blond rigmandssøn fra det aristokratisk miljø. Han taler meget fint engelsk, er 

umådelig høflig og venlig, men overfladisk. (som det hører sig til) Og så er han den mest tal- 

entfulde skuespiller på Garrick i mange år. Den eneste person, udover sin far, som han har 

et personlig og følelsesmæssigt forhold til, er manuskriptforfatteren Walther Peacock 

Buttenburry. Det var den mand som Tod beundrer mest i verden, desværre er Walther lige 

død af hjertestop. 

Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De har spillet stykket '"Concierto del Mondo” på Garrick 

Theatre i over 2 måneder. 

Pauline Hatton - ung arbejderpige der nok skal blive til noget en dag. 

lan O'Connor - seriøs skuespiller som dog har en komisk skotsk accent. 

David Slouem - veluddannet på universitetet, men er lidt for smart”. 

Mary Josephine Plougheld - en smuk og intelligent skuespillerinde med flere års erfaring. 

Clifton Knowiden - stille og rolig fyr, der bl.a. har gjort tjeneste i Burma. Men han har 

desværre intet begreb om jazzmusik. 

Rolle i Concierto del Mondo - Garrick Theatre 
Den unge charmerende og dygtige skizofrene skattejæger. 

  

  

    

Clifton Knowiden 
- 35 år 

Udstråling 10 

Logik 12 

Fantasi 13 

Fysik 9 

6. sans 11 

Behændighed 12 

Baggrund 
Clifton er født og opvokset i Liverpool og er søn af en 

oceanliner kaptajn. Han er udannet bankassistent, 

men har altid haft kreative tendenser. Allerede som     

18 årig startede han et jazzband og har spillet lige siden. Indtil krigen var han bankassisten 

om dagen og jazzmusiker om natten. Hans værnepligt udøvede han hos telegraftropperne, 

først i Burma, senere i Europa. Under krigen fandt han et ny kreativt område han egnede 

sig til; skuespil, så efter krigen søgte han ind på skuespillerskolen i London. Derefter blev 

han skuespiller om dagen og jazzmusiker om natten, når teatret giver ham tid. Han har 

skuespillet på Prince Edward og New London Theatre og nu Garrick Theatre, hvor han har 

været i 2 år. 

Personlighed 
Clifton er en mørklødet englænder med fuldskæg og et glad smil. Han er talentfuld, kvik i 

replikken, doven og et rodehovede. Men han har evnen til, at tilpasse sig forskellige forhold 

meget let og behersker adskillige instrumenter. Hans foretrukne instrument er Alt-saxen og 

når han spiller ligger pigerne på knæ for ham. Han er sin egen herre og vandt til at klare 

sig selv. Til trods for det har han alvorlige pengeproblemer pga. at han har tabt penge hos 

bookmakeren. 

Forhold til de andre spillere 

Alle spillerne kender hinanden godt. De har spillet stykket "Concierto del Mondo” på Garrick 

Theatre i over 2 måneder. 

Pauline Hatton - fremadrettet pige uden det helt store talent. 

lan 0Q”Connor - søn af en skotsk pottemager. lan har desuden lidt problemer med sin accent. 

David Slouem - nævenyttig grønskolling, man må bære over med… 

Mary Josephine Plougheld - en usædvanlig selvsikker pige med financerne i orden. 

Theodor Tod” Sutcliffe - tidligere løjtnant i hæren, hvorfor Clifton ynder at tiltale ham "Hr. 

Løjtnant”. 

Rolle i Concierto del Mondo - Garrick Theatre 
Den uduelige haltende og manio-depressive dykkerlærer.



  

Bi-personerne 

Facedanceren 
Ft væsen som kun få mennesker i Verden ved eksisterer, men som ingen ved 

hvor stammer fra. Væsnet er magisk i sin eksistens og den ernærer sig af teater, 

skuespil og drama. Lyder underligt? Så læs videre. Facedanceren lever kun i kraft 

af, at teatret lever. Den elsker godt skuespil og nærer på ethvert teaterstykke, den 

kan komme til. London er for den et paradis, pga. de mange teatre. Samtidig har 

den taget huse på loftet hos en af de bedste manuskriptforfattere i London, for at 

indsuge inspirationen og skabelsen af værker. Men i Walther Peacock 

Buttenburrys og Facedancerens tilfælde, trækker begge på hinandens kreativitet 

og behov for inspiration. Facedanceren er ikke klar over, at dens blotte tilstede- 

værelse gør, at Walther bliver inspireret til, at skrive et teaterstykke om netop dén 

- det mystiske væsen på loftet. 

Facedanceren har en evne, blandt mange, der gør den i stand til, at tage 

udseende efter den person, den dræber. I selve dødsøjeblikket kopierer 

Facedanceren den døende. Dette gør den dog meget sjældent og kun i nødværge, 

idet det jo er mennesket, der er grundlaget for dens eksistens. Den er ikke nogen 

egentlig dræber, det eneste den vil er, at elske med teatret og det miljø der omgiv- 

er det. 

Facedanceren forsøger at hemmeligholde sin eksistens for enhver pris. 

Detective Inspector Thomas Lloyd - 42 år 
Thomas Lloyd er blandt sine kolleger i Scotland Yard kendt som "Ræven”. Han 

er smartere end de fleste kriminelle, og afslører ofte forbrydelserne før de finder 

sted. Han er engelsk til fingerspidserne, og taler hellere ørerne af skurkene for at 

mentalt afvæbne dem, frem for at bruge rå vold. En teknik han lærte sig under 

krigen, da han var forhørsleder i krigsfangelejren Canwich. Teknikken går i bund 

og grund ud på, at være pæn og høflig overfor forbryderne. Det giver sig udslag i, 

at han altid går ulasteligt klædt i sit brune tweed-jakkesæt, og at han ofte benytter 

vendinger som "Jolly good!”, "1 say”, "Very extraordinary, indeed” og "Oh, I 

see!”., Men Thomas Lloyd kan også være strengt kommanderende overfor sine 

bobby'er. Dog altid efterfulgt af et "please?”. Han er meget sjældent grebet i at 

miste besindelsen eller overblikket, men når uretfærdighed og død breder sig 

omkring ham, bliver han rastløs, hvis han ikke kan stille noget op imod det. Så 

glemmer han gentlemansfacaden, og kan finde på at tage jakken af, eller endda 

skubbe hatten om i nakken! Når han taler med spillerne, vil han uden omsvøb 

være villig til at samarbejde med dem. Han vil evt. understrege situationens alvor, 

ved at pege på dem med sine læsebriller. 

Teaterdirektør Joseph Burns - 57 år 
Burns overtog Garrick Theatre fra den tidligere direktør i 1946. Dengang Så 

fremtiden lys ud for den slags teatre, og Burns var ved godt mod. Ganske vidst   
  

havde bygningen fået nogen skrammer under krigen, men publikum var glade og 

tilfredse. 

Men i de sidste 4-5 år er det gået støt ned ad bakke for Burns. Folk går ikke ret 

meget i teateret, og slet ikke i Garrick Theatre. Han har været uheldig flere gange, 

ved at satse på de forkerte stykker. Efterhånden er Burns begyndt at beskylde sig 

selv for situationen, i takt med at bestyrelsen ånder ham i nakken. Han er nervøs 

og distræt at tale med, og han nages ved tanken om, at han skulle være skyld i 

teaterets endeligt. For han er godt klar over, at han har nogen af Londons bedste 

skuespillere, så det er ikke deres skyld. Men at tænke sig, at disse prægtige unge 

mennesker skulle stå arbejdsløse pga. hans uduelighed, dét for ham til at svede i 

en uendelighed. Heldigvis for Burns, så er han gode venner med spillerne, og 

endda på fornavn med dem, så da han kontakter dem i sin desperation, vil han 

med oprigtig ynkelighed og fedtede dådyrøjne bede dem om hjælp. Han sætter sin 

lid og sidste rest af håb til spillerne. 

Når Facedanceren spiller Mr. Burns, er han hverken nervøs, stresset eller sve- 

dende. Så er han selvsikker og målrettet. 

Annabelle "Lulu” Cartois - 28 år 
Annabelle er skuespillerinde på Garrick. Hun har lidt primadonnanykker, og 

går da også under navnet Lulu” blandt andre på teateret. Hun var Walther's 

hemmelige elskerinde, hvilket der ikke er andre, der ved. Det kommer dog frem 

senere i dette akt, i kraft af "kærestebrevet” i hendes taske. Hun findes død i con- 

taineren ved teatrets bagindgang. 

Steven Pearce - 27 år 
Stevens ydre bærer præg af hans lidt tilfældige livsstil blandt Londons unge 

kunstnere. Han er boheme-forfatteren, der tager let på tingene, og som hellere 

diskuterer digtsamlinger til langt ud på natten, end han spiser og sover. Men 

Steven er også en bitter mand. Han fik under krigen en japansk bajonet i låret, og 

måtte hjemsendes. Nu halter han rundt med sin sortbejsede bambusstok, og ple- 

jer sine rande under øjnene. Steven er spillernes "kontaktperson” i Pen Science. 

Walther har fortalt ham om manuskriptet. 

Når Facedanceren spiller Stevens rolle, er hans blik meget stirrende og intenst, 

og han er meget nysgerrig efter at høre om manuskriptet. Desuden smider han 

stokken fra sig, så snart han er færdig med at foptræde” for spillerne. 

Alice Peacock Buttenburry - 25 år 
Alice er den søde, unge, enlige, jomfruelige, naturlige, rødkindede, nydelige, 

permanentede, gående-med-svaj-i-kjolen, datter til Walther Peacock Buttenburry. 

Desværre optræder hun kun i levende live i begravelsesscenen, hvilket blandt 

øvede eksperter kan betragtes som forkasteligt, men hvorom alt er, må hun dø.



  

Walther Peacock Buttenburry - 67 år 
En af Londons førende manuskriptforfattere. Han har skrevet mange stykker, 

også til Garrick Theatre, og er elsket og beundret af mange, bl.a. spillerne. 

Facedanceren har fremprovokeret et hjerteanfald hos Walther og han døde. 

Grunden dertil var, at Walther var begyndt at skrive et manuskript, omhandlende 

Facedanceren, som bor på loftet. I midlertid ville den ikke have sin hemmelighed 

offentliggjort. Walther huskes som den muntre, pæne ældre herre, der var et 

rodehoved, men en genial forfatter. 

Lord Anthony Stewart - 58 år 
Sir Anthony er aristokrat med stort A. Men han er også en uheldig manuskript- 

forfatter. Da han havde en anelse om, at hans stykke "Concierto Del Mondo” ikke 

ville blive en overvældende succes, skrev han det under pseudonymet Percy 

Fischer. Nu har han fået nok - han vil have medgang og vind i sejlene, og helst lige 

nu! Derfor stjæler han Facedancer-manuskriptet. Se selvmordsbrevet for hans 

detaljerede mentale tilstand. 

  
Lord Anthony Stewart 

Englands store styrke er 
gode nerver - og de kom- 
mer af de lange tepauser. 

De mest dovne parla- 

menter er dem, der er 

stærkest besat. 
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George Mikes 

Winston Churchill 

Sådan forløb prøvespilningen 

Kære fortæller. Selvom de næste sider er ren tekst, er det en supergod idé at 

læse "sådan forløb prøvespilningen" igennem. Den giver en krydsrefererende ind- 

sigt i scenarieopbygningen og den er skrevet i en skønlitterær stil, så eventyret er 

(kan være) nemmere at forstå. 

I prøvespilningen var følgende spilpersoner med. Pauline Hatton, lan 0'Comnor, 

Mary Josephine Ploughead, Theodor "Tod” Sutcliffe og Clifton Knowiden. Altså 

David Sloum var ikke med. 

Sådan forløb historien som forfæller Flemming Sander Jensen oplevede det. 

Indledning 
Ffter udleveringen af spilpersonerne, startede jeg med at fortælle om 50”'ernes 

London. Rationeringsmærkerne, ruinerne efter tyskernes bombninger, de 

overfyldte gader, jazzen, amerikanerkærlighed, den ustrukturerede by og den 

lange brede brune Themsen. 50'erne var dengang det ikke var usundt at ryge og 

spritkørselen ikke var opfundet. Jeg gennemgik kort hvem de var og hvordan de 

var overfor hinanden, så vi slap for en pinlig hvem-er-det-lige-du-er omgang. Så fik 

de fortalt om teatret, stykket de spillede og så fik spillerne selv lov til, at fortælle 

om deres specielle rolle i Concierto del Mondo. (Den onde lesbiske tvillingesøster, 

m.m.) Til sidst fortalte jeg om engelsk kommunikationsteknink, der i bund og 

grund gik ud på at sige "excuse me”, "1 beg your pardon”, "please” og "I say, my 

good man”, det meste af tiden. 

Anslaget 
SI er til begravelse på kirkegården Bunhill Fields. Jeres kære ven og inspiration, 

Walther Peacock Buttenburry er død.” Kisten blev sænket i jorden og der var dyb 

sorg. Derefter var der gravøl og spillerne sad sammen med Alice (datteren til 

afdøde), Joseph Burns (teaterdirektøren) og Sir Anthony Stewart, samt en del 

andre gæster fra teaterverdnen. Alice havde ingen familie, andet en Walther. Alice 

græder, pruster næse og takker spillerne, fordi de er så venlige. "Hvorfor skulle 

han dog dø nu? Og så lige da han var ved, at være færdig med hans nye værk.” 

Her bryder Joseph Burns og/eller Sir Anthony ind og kommenterer 

værket/manuskriptet. Spillerne deltog kun sporadiske i selve samtalen, men 

sagde da ja tak til at komme til te, næste dag. Allerede her, startede jeg med, at 

spille Burns meget stresset og brugte en blok A5 som servietter, som han kunne 

rive i stykker og tørre sveden af panden med. Lord Anthony lagde næsten ingen 

mærke til, selvom han forhørte sig om manuskriptet, som han også havde talt 

med Walther om.



  

Krisemøde 
Krisemødet på Garrick Theater startede ved 11.00 tiden i kantinen og spillerne 

fik en kort briefing omkring teatrets vanskelige økonomiske situation. Burns var 

meget stresset, og blev spillet som stærkt personligt tilknyttet spillerne, de var på 

fornavn. Han understregede at Walthers manuskript formodentlig kunne redde 

teatret. Derudover sveder han, og er meget usikker, idet han skal til et skæbnes- 

vangert møde med teaterbestyrelsen om en halv time. Her vil han, som nødløs- 

ning, fremstille forslag om, at tage et lystigt Shakespeare stykke op. Men som jeg 

sagde, dem er der vist ikke mange af… Jeg understregede her, at det jø ikke er 

fordi Concierto del Mondo er et dårligt stykke. Det omhandler socialrealistiske og 

menneskeligessentielle emner, men det er bare sådan, at efter krigen har pub- 

likum fået nok socialrealisme og vil se lystspil, comedy og rew. Surt show. 

Alice' død 
Alice svarede ikke da spillerne ankom til te. De gik ind og fandt Alice i køkkenet, 

liggende på maven med den ene hånd under sig. Chok, nogle blev blege og måtte 

sidde ned. En ambulance blev tilkakit. Det lugtede svagt af pibe i rummet. 

Ambulancen kom, men da det kunne dreje sig om mord, ville de ikke røre noget 

før politiet ankom. Spillerne sværmede nu ud i huset. Én fandt visitkortet på 

køkkenbordet, en anden havde vendt Alice og fundet den sidste side fra 

manuskriptet. (den Alice ikke nåede at læse) Den stak han under jakken, så de 

andre ikke kunne se den. (!?) Alice” havde åbne øjne og et forskræmt udtryk i 

ansigtet. Oppe på arbejdsværelset fandt spillerne, der var ret gode til at tænke 

kreativt, hurtigt de to sammenkrøllede manus sider under arbejdsbordet, den lille 

bunke støv midt på bordet, samt klubkortet til Pen Science. De fik lov at slå en del 

6. sans check, hvilket gjorde dem glade, hvorefter de slog et par logik check, og 

så fandt de knasthullet uden knast. Op på loftet gik det og de fandt; sengen, som 

der måske sov nogen i, det halvt nedbrændte stearinlys og de 30-40 portrætter 

og billeder af kendte og ukendte skuespillere og teaterfolk. Men vigtigst, billedet 

af Mary Josephine Plougheld, der hænger over sengen og tydeligvis udskiller sig 

fra de andre. De får lige et par minutter mere at røde rundt i, og de når lige at 

komme ned fra loftet, inden der lyder: "Jeg siger, (I say) hvad foregår der her?” I 

døren står Detective Inspector Thomas Lloyd og to bobbys. Derefter følger en del 

af de spørgsmål som er beskrevet under afsnittet Politiet” i scenariet. Spiller får 

lov at gå, men må betragtes som eventuelle mistænkte. Alle spillerne ser nu 

manuskriptsiden, som Alice havde på sig, samt de andre spor, som f.eks... visitko- 

rtet, fremlægges. Spillerne besøger Sir Anthony, som ikke er hjemme. Clifton 

Knowiden, tager kontakt med Steven Pearce, et medlem af Pen Science, som de 

kender lidt, og aftaler at mødes dagen efter i klubben. Steven Pearce spilles som 

den lettere forvirrede boheme forfatter. Om aftnen opfører spillerne deres teater- 

stykke, som de plejer. For at vise stykkets karakter, spillede jeg alle starterne fra 

side B på en Gipsy Kings plade. (succes!) 

Her gik det op for mig, at jeg havde glemt, at kommende Dronning Elisabeth Il, 

skulle krones dagen efter. Det nævnte jeg så og spillerne blev lagt i seng. 

  

Tirsdag d. 5. juni - krisemøde 
Morgenen starter med, at alle ansatte er kaldt til krisemøde. Bestyrelsen og 

Burns sidder majestætisk ved et bord oppe på scenen, mens alle de ansatte (50 

stykker) sidder nede i salen. Meldingen er kort og kontant - succes nu eller vi 

lukker teatret. Bestyrelsen syntes lige I skulle vide det. (arrogant bastards) 

Spillerne har nu en tør smag i munden, for det er svært at få jobs i London. Der 

er nu frokost og spillerne skal til at øve. Inden da taler Burns med spillerne. Han 

er fuldstændig nede, og nævner at han så Alice nede foran Buckingham Palace 

(Kongens hus) her til morgen, hvor hun stod og talte med Lulu (en biperson i 

Concierto del Mondo.) Han bliver beroliget med, at han er alt for stresset, men 

spillerne synes også det er mærkeligt. 

Burns arresteres og Lulus lig findes 
Detective Inspector Thomas Lloyd kommer under øvningen for at arrestere 

Joseph Burns. Han mistænkes for at have dræbt Alice, da hun ikke ville give ham 

manuskriptet, der kunne redde teatret. Spillerne protesterer og Detective 

Inspector Thomas Lloyd taler med dem. Under samtalen kommer det frem, at 

spillerne har glemt at give Lloyd visitkortet fra køkkenet. Detective Inspector 

Thomas Lloyd bliver ret vred. "Jeg siger, (1 say) jeg er rystet over den måde, hvor- 

på De omgås denne sag med så stor lemfældighed.” Ydermere fortæller spillerne, 

at Burns faktisk havde fået lovning på manuskriptet fra Alice. Alt dette medfører, 

at Lloyd bliver endnu mere ret vred, fordi hans motivteori braser sammen. Burns 

slippes fri igen og Sir Anthony er nu mistænkt. Lidt senere, efter Lloyd er taget af 

sted igen, høres pludseligt et frygteligt skrig. (skriiig!) Alle løber udenfor og der 

står rengøringskonen og river sig i håret, mens hun stirrer ned i skraldecon- 

taineren. Der ligger Lulu, (Annabelle Cartois) og hun har som Alice, åbne øjne og 

et forskræmt udtryk i ansigtet. Hendes håndtaske findes under containeren og 

den afslører kærestebrevet fra afdøde Walther Peacock. (Peacky) Detective 

Inspector Thomas Lloyd ankommer igen og stiller flere spørgsmål. Han er lidt 

desperat, alle disse mord! Men husk, han bliver ikke spillet som den dumme 

politimand, men som den forstående, overvejende og kloge. igen tilbageholder 

spillerne beviser - kærestebrevet. 

Pen Science og Steven Pearce (Facedanceren) 
Clifton iler nu ud til Pen Science for at møde Steven Pearce. Det er her første 

gang man møder Facedanceren. Den har om formiddagen dræbt Lulu i efter- 

søgningen efter manuskriptet. Hun kendte Steven Pearce, dette fortalte hun Alice 

alias Facedanceren, og den '"hoppede” på ham. Mødet foregår i lobbyen, idet 

ingen ikkemedlemmer må komme i klubbens indre lokaler. Clifton spørger om 

manuskriptet og om Sir Anthony, alt imens Steven stirrer underligt på ham. 

Steven er kommet haltende, støttende til sin stok og spilles meget stirrende, tal 

ende i ryk og mere interesseret i, at spørge Clifton om manuskriptet, end 

omvendt. Da Facedanceren (Steven) kan se, at den ikke får noget ud af Clifton,



  

siger den på et passende tidspunkt: ”Excuse me for a moment.” Den iler nu væk, 

og Clifton når lige at høre, at stokken bliver smidt på stengulvet rundt om hjørnet. 

Da Clifton forsøger at gå efter, bliver han stoppet af butleren, da ikkemedlemmer 

ingen adgang har. Butleren bliver dog overtalt til, at lede efter Steven. Butlerne 

kommer tilbage i stærkt berørt til stand, idet han har fundet Stevens lig. Dette 

fortæller han ikke til Clifton. (Klubbens omdømme og så”en) Han beder Clifton om 

at gå. Da Clifton er på vej væk, (på cykel) hører han en ambulance og vender om. 

Lidt efter møder han Detective Inspector Thomas Lloyd (igen!), som efterhånden 

mistænker Clifton og de andre en del. De får sig en lang snak og liget bliver båret 

ud. Clifton fortæller, at det nok er Sir Anthony, der har det, det hele drejer sig om, 

nemlig manuskriptet. Detective Inspector Thomas Lloyd opfordrer til samarbejde, 

Clifton indvilliger og kører væk. (han bliver fremover skygget af politiet.) 

Paulines udflugt og Clifton arresteres 
Her opstår et lille tomrum i scenariet, idet spillerne ikke helt har nogle 

konkrete spor at gå efter. Det gjorde ikke noget, tvært i mod, for spillerne begyn- 

dte at tænke kreativt som f.eks. Pauline Hatton. For i mellemtiden har 

Facedanceren taget over til Walthers hus, for igen at lede efter spor. Samtidig 

tager Pauline Hatton også derover af samme grund. Dette er en ret uhyggelig 

scene, idet Pauline lister rundt og roder, og pludselig hører hun, nogen eller 

noget, ovenpå - eller var det bare gulvet, der gav sig? Hun går ud i køkkenet, kig- 

ger rundt og hører skridt på trappen. Dunk - dunk - dunk. Hun bliver ræd og 

pisker ud af vinduet. Hun vender sig om og ser en skikkelse i vinduet - en mand 

hun vist ikke har set før. (Steven Pearce) De andre spillere er taget på Ten Bells, 

deres stampub. Kl. 16.00 bliver dronningen kronet og hele London jubler og 

kaster med serpentiner. 4 ud af 5 spillere er dernede, for at se hende få hat på. 

Clifton er på vej ud til Sir Anthony igen. Clifton er en meget energisk rollespiller, 

og da der ikke er nogen hjemme, bryder han ind. Det eneste han når at gøre er, 

at kigge i et par skuffer på arbejdsværelset. Der finder han en brun konvolut - 

manuskriptet?? - på en måde: Concierto del Mondo ligger der. Oprindeligt var det 

en gut ved navn Percy Fischer, der havde skrevet det, men nu viser det sig, at Sir 

Anthony har skrevet under synonym. (stykket var ikke tidssvarende i 50'erne og 

kunne umulig opnå succes - derfor synonym) Pludselig: "Pleace do not move. It is 

now five 0”'clock and in the name of the Queen I hereby arrest you for burglery.” 

De to bobbys, der fulgte efter Clifton, står i døren. Cliffy ryger i fængsel. 

Pauline kontaktes af Burns (Facedanceren) 
Pauline er taget hjem. Der går lidt tid og så ringer telefonen. Det er Joseph 

Burns. Han vil gerne mødes med Pauline, og tale med hende om teatrets fremtid, 

og en evt. hovedrolle i stykket Facedancer!! Pauline spørger, om han har det 

godt, hvorpå Burns svarer: "Ja da, plejer jeg ikke at have det?” Ja, det er 

Facedanceren, der har taget Burns og den prøver nu, at komme ind i gruppen 

gennem Pauline. Men hun er ikke dum, og aftaler med de andre, at mødes på 

teatret. Clifton ved ingen hvor er. Det gode ved det hele er, at teorien blandt 

  

spillerne nu er, at det er en fantastisk god skuespiller, der går og slår folk ihjel, 

og som vil have manuskriptet - mesterstykket. Det er nu aften, tåget og ved at 

blive mørkt. Detective Inspector Thomas Lloyd forhører nu Clifton, og de bliver 

enige om igen at samarbejde. Clifton foreslår at Lloyd tager til teatret, og Lloyd og 

to bobbys tager derud. (uden Clifton) 

På teatret - Burns's lig 
Det er mørkt på teatret. Inde på scenen er der tændt nogle skarpe spots. 

Pauline går ind på scenen. Burns sidder nede i den mørke sal og taler til hende. 

Han går op ad scenetrappen og står ude i kulissen, modsat den side hvor 

spillerne står. Han spørger Pauline, om hun ikke vil med op på hans kontor, og 

lokker med hovedrollen i Facedancer stykket. Da de andre hører dette, står de 

frem på scenen og kræver, at de også får hovedroller. Dette udvikler sig til en ret 

tragikomisk scene. Alle mord og mistanker tilsidesættes i spillernes egen iver 

efter prestige og succes. Men Burns (Facedanceren) forlader scenen, idet hans 

(dens) plan om at overtage Pauline, nu er gået i vasken. Pauline går ind i mørket, 

men bliver med umenneskelig kraft, slået ud på scenen og bliver bevidstløs. De 

andre spillere løber frem på scenen og lyset går ud. Spooky. Der går nogen på 

scenen derovre, hvor spillerne kom ind. Pludselig går døren udadtil op, lyset 

trænger ind og man ser silhuetten af Burns på scenen. Det er Lloyd, der er 

ankommet og han råber: "1 Dronningens navn, stå stille!” Burns flygter, meget 

hurtigt, ned af scenen og ud over tilskuerpladserne. En bobby finder lyskontakten, 

teatret lyses op og Burns er væk. En af spillerne finder lidt efter Burns kolde lig - i 

hånden holder han Sir Anthonys visitkort. Spillerne forlader stedet, uden at vise 

visitkortet til Lloyd, selvfølgelig… De siger, at de tager hjem, hvilket Lloyd finder er 

en god ide. 

Sir Anthonys hjem 
Men spillerne tager ikke hjem, de begiver sig ud til Sir Anthony. I mellemtiden 

tager Lloyd tilbage til Clifton for, at fortælle hvad der er sket og for at få mere 

hjælp. Sammen tager de nu ud til Walthers hjem og undersøger det igen. Det er 

først dér, at det går op for Clifton, at man fra knasthullet i loftet, kan se lige ned 

på arbejdsbordet. Ydermere finder Clifton og Lloyd ud af, at der nok har boet 

nogen på loftet. (Facedanceren of course) De begiver sig nu til Sir Anthonys hjem. 

De andre spillere er nu ankommet til Sir Anthonys og får lov at vente i stuen, 

idet Sir Anthony kun lige skulle ud efter en cigar. Der går lidt tid, husholdersken 

Jenny-Ann laver te og kommer med småkager. Efter et stykke tid lægger spillerne 

mærke til en konvolut, der står på kaminen. "Til Jenny-Ann” står der. Resolut 

tager Pauline konvolutten, læser brevet og sætter det tilbage igen. Jenny-Ånn kom- 

mer lidt senere, ser også brevet, læser det og besvimer. Spillerne går ud af huset 

og tænker på, hvor mon Sir Anthony kunne finde på, at begå selvmord? …og ser 

Tower Bridge der ligger ovre bag Tower of London.



  

Det episke opgør på Tower Bridge 
Nu er det mørkt og tåget. Ved ankomsten til Tower Bridge, pisker en af spillerne 

straks op af de 300 trapper i et af tårnene. Pludselig falder noget på asfalten - en 

pibe. Sir Anthony røg pibe. Spillerne kigger op og ser Sir Anthony falde ud fra et 

af de store vinduer. Han rammer en af stålkonstruktionerne, der går fra tårnene 

ned til vejbanen, og han lander med et pladask på vejbanen. Dead at arrival. 

Resten af de mandlige spillere begiver sig op af trapperne. Samtidig råber de to 

piger på hjælp. På den anden side af broen går en bobby i sin regnkappe. Da han 

hører råbet om hjælp, løber han derover, fløjtende højt i sin politifløjte. (se forsi- 

den for inspiration) 

I mellemtiden kører bilen med Detective Inspector Thomas Lloyd, de to bobbyer 

og Clifton på Tower Hill street, der løber bagved Tower of London, der igen ligger 

op af Tower Bridge. Da de kører med åbne vinduer, (de røg meget dengang) hører 

de bobbyfløjtet fra broen og kører derfor derover. 

Den første mandlige spiller, Theodor "Tod” Sutcliffe, er nu nået op i tårnet og 

møder… Facedanceren alias Sir Anthony. 

Kamp på gangbroen 
Sir Anthony står med en brun konvolut i hånden, formodentlig manuskriptet. 

Han står på den glasoverdækkede gangbro, der løber mellem de to tårne. Da Tod 

går mod ham, bliver han banket tilbage. I samme øjeblik kommer også den anden 

mandlige spiller, lan 0”Connor til. Han forsøger at spærre vejen for Sir Anthony, 

men bliver taget i kraven, løftet op ad glasoverdækningen og skubbet halvt igen- 

nem glasset. (nedenfor broen ses en masse glassplinter, der reflekterer lyset fra 

broen - flot.) lan sparker Facedanceren i skridte, men det eneste der sker er, at 

Sir Anthony transmuterer til Steven Pearce. lan ser forundret på ham, bliver skub- 

bet ud og falder med et episk faldeskrig i Themsen. Nedenfor ankommer Lloyd, de 

to bobbyer og Clifton. De er, pga. den senere tids hændelser, bevæbnet med pis- 

toler. (de engelske med lav kaliber) De trækker våben og løber op i tårnet, med 

Clifton lige i hælene. 

Oppe i tårnet ligger Tod på gangbroen, lettere forslået, da bobby 1 med fløjten 

kommer op. "I Dronningens navn, stop!” råber han. Facedanceren, alias Steven 

Pearce er nu lidt forvirret, men prøver at holde "masken”. Den er egentlig ikke en 

killer og derfor er den nu lidt usikker. Dens hemmelighed er ved at blive afsløret. 

Derfor går den på bobby 1, samtidig med at Tod også blander sig. Dette gør at 

den dasker til de to, så de bliver ukampdygtige, hvorefter den flygter over i det 

andet tårn. Da Steven Pearce når døren på den anden side, kommer Lloyd og 

resten op i det første tårn. De råber: "Stop i Dronningens navn, eller vi skyder!” I 

det sekund transmutere Steven Pearce om til Lulu og siger: "Jamen Detective 

Inspector Lloyd, De vil da vel ikke skyde på en kvinde.” Et sekund bliver folk 

forvirrede og Facedanceren lukker døren og er væk. 

  

Facedancerens endeligt 
Gruppen løber nu over gangbroen, mod det andet tårn, på nær Tod, som har 

det skidt. De når tårnet og hører trin på trappen. Det viser sig dog, at være endnu 

en bobby, der er på vej op. De ser sig om og opdager, at et vindue over gang- 

broen står åbent. Det vil sige, at Facedanceren (Lulu) er løbet over taget på gang- 

broen. Tilbage til det andet tårn går det. Der har Tod lige set Lulu løbe ned af 

trappen og han løber selv efter. -vi springer lidt- Nedenfor tårnet har 

Facedanceren (Lulu) slået Pauline ned (igen) og taget Mary Josephine som gidsel. 

I virkeligheden er Facedanceren forelsket i hende. (billedet på loftsværelset) Lige 

da Facedanceren skal til at stige ind i politibilen, kommer alle ned fra tårnet. 

I loyd hæver sin pistol, det samme gør bobby 2 og 3. "Stop i Dronningens navn, 

eller vi skyder!” Lulu transmuterer om til Alice Peacock. Grædende siger hun: 

Nej nej, det må I ikke. Jeg har ikke gjort noget. osv.” Men da ynken ingen indfly- 

delse har på politifolkene, transmutere Alice om til Walther Peacock, der truer 

med at brække nakken på Mary Josephine, som han bruger som skjold. Clifton, 

der har regnet det med forelskelsen ud, sniger sig nærmere og kaster sig over 

Walther. Walther giver slip på Mary Josephine og hamrer Clifton en på hovedet, 

som han aldrig vil glemme. I samme sekund åbner politiet ild, bang bang bang, 

og Facedanceren alias Walther skriger hjerteskærende. Flere skud falder, alle ser 

lamslået til. Facedanceren begynder at løbe over mod kanten af broen samtidig 

med, at den begynder at transmutere om til andre personer. Flere skud falder, 

den taber manuskriptet, men fortsætter. Det er et ufatteligt syn, Facedanceren 

transmuterer fra den ene til den anden person; først nogle rimeligt normalt 

klædte folk, men senere til personer klædt i gammelt tøj fra 1800'tallet og senere 

igen 1700'tallet. Men nu går det så stærkt, at man ikke kan se, hvad eller hvem 

den forestiller. Facedanceren kaster sig i Themsen. Alle løber hen til kanten og 

ser ned - intet - væk. I det samme starter der et kæmpe fyrværkeri ovre fra 

Buckingham Palace. Det er kroningsceremonien der afsluttes. Og der står 

spillerne, Lloyd, bobby 1-5, nede på en mole hænger lan, og alle iagttager de det 

smukke syn, der udfolder sig over London. Clifton samler manuskriptet op, ja, det 

hedder Facedancer. 

Epilog 
Denne prøvespilning var en af de mest vellykkede, jeg har været med til. 

Grunden dertil, mener jeg, ligger i selve kulissen: Det tågede London. Det er 

forholdsvis nemt for spilleren at identificere sig med London, bobbyer, taxis, pubs 

og teatre. Samtidig foregår eventyret også i hverdagskulisser, der gør, at spillerne 

hurtigt kan sætte sig ind i forholdene. Det der også havde en positiv effekt på 

spillet var, at ingen af spillerne havde noget våben. Man ser ofte i f.eks. Call of 

Cthulhu scenarier, at i hvert fald én af spillerne har en pistol. Det er ligesom 

blevet standard i rollespil og avler nemt vold. Men i kraft af, at selv bobbyerne 

ikke har våben, fandtes det kun naturligt, at spillerne heller ikke havde. 

Hvis du som fortæller, kan få eventyret til at forløbe noget lignende det nu 

beskrevne, kan det næsten ikke gå galt. Tally ho, old chap.
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Tower Bridge 
Dette prangende eksempel på victoriansk 
ingeniørkunst stod færdigt i 1894, og blev 
hurtigt et symbol på London. 

Gangpbroen er åben for 
publikum; her er en smuk 
udsigt ud over floden. 

  

    

   

  

   

        

Der er næsten 300 trin 

til toppen af tårnene. 

Når broen er oppe, er den . 
40 m høj og 60 m bred. I si1 
storhedstid blev den åbnet 
fem gange om dagen. 

Victoriansk 

løftemaskineri 

var damp- 
drevet indtil 

1976. 

EN   

  
      

 



Garrick Theatre 

Charing Cross Rd.   
 



  

Handouts - in order of appearance: 

Den sidste manuskriptside fra stykket Facedancer 
Findes i hånden på Alice” kolde lig. Starter således: 5. AKT. SCENE 7. OMBORD 

PÅ OCEANLINEREN. = Pen 
Science Sir Anthonys visitkort 

Findes på køkkenbordet. 

anno 1921 
De 2 sammenkrøllede manuskriptsider 

Findes under arbejdsbordet i arbejdsværelset. Husk at krølle dem. 
Walther P. Buttenburry 
  

Klubkortet til Pen Science 
Findes på arbejdsbordet. Skal motivere spillerne til at opsøge Pen Science. 

Honorary membership   
  

lidt grus / . 
Findes midt på arbejdsbordet i arbejdsværelset. Det er faldet ned fra knasthul- Ø Klubkortet til Pen Science 

let i loftet. indikerer at nogen evt. har kigget gennem hullet eller var det spillerne, Klip ud op vær! pla JS 

der dryssede det ned? > > 

Kærestebrevet Lord Anthony Stewart 

Findes ved Lulus lig. I eller ved containeren findes Lulus håndtaske. Deri ligger Sceriptwriter 

et kærestebrev fra Peacky. (Walther Peacock) Husk at stoppe det i en konvolut og 

skriv "Pour Lulu” (STil Lulu” på fransk) og krølle det lidt. 6/7 Pepys Street 

City of London 
Sir Anthonys visitkort nr. 2 

Findes i hånden på Burns kolde lig på teatret. Dette skal motivere spillerne til at 

tage ud til Sir Anthony. Si
r 
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Phone Å4-977     
  

Sir Anthonys selvmordsproklamation 
Findes på kaminhylden i stuen i Sir Anthonys hjem. Stop det i en konvolut og 

skriv "Jenny-Ann” på den. Brevet skal få spillerne til at gå til Tower Bridge. 

Klip ud og vær' glad $7 rom omme mn annen ennen nen e nunne renen rr 
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Å Lord Anthony Stewart 

Scriptwriter 

67 Pepys Street 

City of London 
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5. AKT. SCENE 7. OMBORD PÅ OCEBANLINEREN. 

Annie og Roger har forladt teatret og befinder sig nu på 

oceanlineren, der stiler ud &f Liverpools havn. Vi befinder 

os på øverste dæk, der er mange mennesker, serpintinerne flyver, 

folk er glade og vinker til deres bekendte inde på kajen. 

ANNIE: Åh, Roger. Jeg er så glad for, at du er taget med. 

Det har været en sådan umådelig svær tid og jeg ved ikke om, 

jeg havde været i stand til at rejse alene. 

ROGER: Kæreste Annie. Efter hvad der har sket, kunne jeg ikke 

andet. Jez gør kun en gentlemans pligt. Desuden har jeg altid 

drømt om, at komme til New York. (let latter, efterfulgt af et 

smil.) 

ANNIE: Der er boare stadig noget jeg ikke forstår. Hvorfor skul- 

le John og Annabelle dø? | 

ROGER: Skæbnen er vel en for let forklaring at zive? Jeg ved 

det ikke Annie. Det er stadig en gåde. Politiet var, eller er, 

stadig på bar bund. Forestillingen måtte lukke pga. Johns død. 

Det hele gik galt. -pause- Jeg tror det bedste ville være, at 

give skæbnen skylden, og så komme videre med vores liv. -pause- 

Jeg elsker dig Annie. 

ANNIE: (smiler lykkeligt) Åh Roger, hvor har jeg håbet du ville 

sige dette til mig. 

5. AKT. SCENE 8. OMBORD PÅ OCEANLINELEN. 

Annie og Roger omfavner hinanden. Skibets tågehorn lyder. 

vassgagerne kaster med serpintiser, vinker og råber farvel til 

folk på kajen. I kulissen står en skikkelse, med opslået krave 

og en hat trukket godt ned om hovedet. skikkelsen vender sig 

om i et ryk. Man kan se på dens kropssprog, at den bærer dyb 

gorg over, hvad den lige har været vidne til. Ingen ligger 

mærke til den. Skibete tågehorn lyder, passagerne, Annie og 

Roger vinker til folk på kajen for sidste gang og tæppet går... 

THE END 

Walther Peacock Buttenburry 

Lørdag, den 2Y. maj 19533 

 



3. akt 

Annie vågnern badet i sved, sætter sig op i sengen og 

stirrer rundt i lokalet. Noget pusle under sengen ellr 

 



Roger: Hvor var du i nat?” 

Annie: Jeg ved det ikke Roger, alt er så XR tåget. 

Roger: Jeg kan ikke lade være med at være lidt jalouas 

Annie, du må forstå mi hfbxve 

 



Kæreste Lala 

Den er au gået fire hele dage siden u har set hinanden, 

mod mine. 

hvad min pen frembringer. Dette bliver et mesterstyleke, 

måske kan det endda blive Ganrricke redning? 

Da min allerkæreste muse, jeg savner dig og kan illee 

veate til ut mødes igen. Må livets vampelgs skinne på 

dig. 

Love 

Dickey 

 



OKære mfJenny- Onan 

  

Vubhar alltid været en Jenny, min bro btishodderskee og ven. | 

   TØRT 

sdødle og hjælpsom frå alle lændkeluge måder S 'etskal du vide. 

Læelexr 

derfor med dyb OXG ec milsind, al det er dig, der førsd skead få del 

    
CFå mennesker har jeg værdsadl luge så højl SOM dig. ' 

al vide. Iro meg. Jeg har lænd meget over MUN beslulning, og 

JL ved, al det ikke kan relfærdiggøres overfor Gud, men ktun 

. . . . O 

overjor min egen ære. Jeg fetr snyd Og bedragel, løjel og sljålel. 

Jeg haar gjort meg selv æreløs t min higen efter succes og han ktin 

se én udvej; al (ct re mil egel løv. 

  

Set hele begspnile med VWadllbers mæntuskertfid, et mesterværk 

— uden modslytetee. Jeg sljal del. S el var tilckee mig, der slog ham 

  

hjel. G heller OSllice. SLTÆL luge frå bordet OC 

  

vidunderligt men ongen skod nogen sende få det al se. Jeg larger 
C C C dl C 

det med mig t døden, for de forfølger mig. Jeg han se dem it 

skyggerne, de venler fed al få fon vene t det, men del skal tilekce 

lajkkes dem. 

Ler vel Jenny. 2 bå Sud være med dig. 

 



  

Pauline Hatton 

- 25 år. 

Udstråling 10 

Logik 7 

Fantasi 11 

Fysik 9 

6. sans 11 

Behændighed 9 

Baggrund 
Pauline er vokset op i et arbejderk- 

varter, som det femte barn ud af en 

flok på syv. Hun har hun arbejdet som 

syerske på en tekstilfabrik i 7 år. 

Derefter gik hun arbejdsløs i 2 år, og 

tog en del aftenkurser, bl.a. drama. 

Dette kursus, fik hende i forbindelse 

med Garrick Theatre. Teaterdirektøren 

Joseph Burns så et talent i Pauline og 

hun har nu været på teatret i 2 år, 

hvor hun har haft nogle mindre roller. 

Desværre har tingene ikke udviklet sig 

så lovende, som de så ud i starten og 

Pauline sidder fast i sin teatralske 

udvikling. Hun mangler stadig at få en 

hovedrolle. 

Personlighed 
Pauline er en stædig arbejderpige, der 

forsøger at skabe sig en karriere 

indenfor teater. Desværre er hun ikke 

så dygtig, som hun gerne ville være. 

Hendes teori, derimod, går ud på, at 

det kun drejer sig om held eller social 

klasse at få succes. Hun har ikke haft 

heldet med sig, og ser samtidig, Tod og 

Mary Josephine få alle hovedrollerne. 

Årsagen til det, mener Pauline, er pga. 

deres høje sociale status og i kulis- 

serne bagtaler hun dem. 

  
Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De 

har spillet stykket "Concierto del 

Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Ian O'Connor: - en fremadrettet, 

selvsikker, og meget nydelig herre. 

David Slouem: - ung og kvik skue- 

spiller, der ved en hel masse. 

Mary Josephine Plougheld: - primadonna 

med alt for mange penge. 

Theodor "Tod” Sutcliffe: - opblæst 

aristokrat der kun har hovedrollen pga. 

hans navn. 

Clifton Knowlden: - en rigtig mand, der 

har været soldat, og som tilmed spiller 

saxofon. 

Rolle i Concierto del Mondo - 
Garrick Theatre 
Hovedrolleindehaverindens onde lesbiske 

tvillingesøster. 

 



Ian O'Connor 

- 33 år 

Udstråling  s7 

Logik 11 

Fantasi 12 

Fysik 14 

6. sans 9 

Behændighed 10 

Baggrund 
Født og opvokset i Glasgow, Scotland, 

som søn af en vognhjulsmager. Han har 

spillet en del egnsteater i Glasgow, 

men kunne ikke rigtigt komme videre i 

sin teatralske udvikling. Så kom krigen 

og Ian blev maskingeværskytte på en 

motortorpedobåd. Efter krigen søgte han 

lykken 1 London og fandt hurtigt en 

plads på Comedy scenen, idet hans 

scotske accent gjorde ham sjov. Dette 

blev Ian dog træt af efter et par år, 

og søgte ind på Garrick Theatre, for at 

anspore en mere seriøs linie. 

Personlighed 
Ian er fanden-i-voldsk, dristig og er 

fuld af falsk selvtillid. Han besidder 

denne markante scotske accent, som han 

ihærdigt forsøger at komme af med. 

Derfor kommer der af og til nogle 

forkrampede ordlyde fra ham. Og nej, 

han er ikke rødhåret. Faktisk er han 

ret pæn, og hvis det ikke var fordi, at 

han var fra Scotland, er han overbevist 

om, at han kunne vinde Mary-Josephine 

og få en hovedrolle. 

  
Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De 

har spillet stykket "Concierto del 

Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton: - ung arbejderpige der 

af og til er lidt for nævenyttig. 

David Slouem: - ung opkobling med 

naiviteten 1 behold. 

Mary Josephine Plougheld: - heltinden i 

Ian's liv. Hun er ung, smuk og talent- 

fuld. 

Theodor "Tod” Sutcliffe: - en meget 

flink fyr, men han måske en kende fim- 

set. | 

Clifton Knowlden: - en jævn og lige-til 

gut. 

Rolle i Concierto del Mondo - 
Garrick Theatre 
Den svedige, forfængelige, neurotiske 

politikommisær. 

 



David Slouem 

- 23 år 

Udstråling 13 

Logik 8 

Fantasi 10 

Fysik 12 

6. sans 8 

Behændighed 14 

Baggrund 
Født og opvokset i Camden, London, og 

søn af en skuespiller far og skue- 

spillerinde mor. David har næsten lige 

afsluttet en universitetsuddannelse i 

teatervidenskab og filosofi. Han er 

kommet direkte ind på Garrick Theatre 

og fået en større birolle. 

Personlighed 
David er den unge håbefulde skue- 

spilleraspirant. Han drøner derud af, 

prøver at gøre klart for alle, at intet 

er noget problem, samtidig med han kom- 

mer med forslag til, hvordan de andre 

kan forbedre deres skuespil. Han har på 

det sidste fået nogle verbale 

i1rettesættelser af medskuespillerne, 

hvilket han ikke forstår, for han 

mener, at det han har lært på univer- 

sitet, givetvis må være det rigtige. 

  
Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De 

har spillet stykket "Concierto del 

Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton: - hun har på det sen- 

este virket så sur overfor David. 

Ian O'Connor: - en rar fyr der altid er 

med på en pint og en joke. 

Mary Josephine Plougheld: - den nærta- 

gende primadonna på Garrick Theatre. 

Theodor "Tod” Sutcliffe: - dygtig, men 

noget vindtør, skuespiller. Tysser ofte 

på David. 

Clifton Knowlden: - han har godt nok 

spillet mange forskellige steder, men 

tager ligesom ikke rigtig sit skuespil 

særlig alvorligt? 

Rolle i Concierto del Mondo - 

Garrick Theatre 

Den biseksuelle kaptajn på lystyachten 

 



  

Theodor 

- 30 år 

nNTod” 

Udstråling 15 

Logik 13 

Fantasi 13 

Fysik 8 

6. sans 12 

Behændighed 8 

Baggrund 
Tod er født og opvokset på Sutcliffe 

Castle 30 km udenfor London. Hans 

forældre er rige landejere. Til trods 

for Theodors fars store skuffelse, har 

Tod valgt at blive skuespiller. Men før 

han kunne starte sin skuespillerkar- 

riere kom krigen. Tod blev løjtnant i 

hæren under togtet i Nordafrika og 

senere 1 Europa. Efter krigen tog det 

tid inden familien vendte sig til Tods 

skuespilleri, men nu er han blevet et 

hit indenfor farens velhavende "social 

life” kreds, og kan derfor igen høst 

penge fra sin rige far. Tod er univer- 

sitetsuddannet i statskundskab og jord- 

brug. Han har spillet på Theatre de 

Monde i Paris, Queen's og Her Majesty's 

Theatre - begge i London. Han har været 

på Garrick i 2 måneder. 

Personlighed 
Tod er en høj blond rigmandssøn fra det 

aristokratisk miljø. Han taler meget 

fint engelsk, er umådelig høflig og 

venlig, men overfladisk. (som det hører 

sig til) Og så er han den mest talent- 

fulde skuespiller på Garrick i mange 

år. Den eneste person, udover sin far, 

som han har et personlig og følelses- 

mæssigt forhold til, er manuskriptfor- 

fatteren Walther Peacock Buttenburry. 

Det var den mand som Tod beundrer mest 

i verden, desværre er Walther lige død 

af hjertestop. 

Sutcliffe 

  
Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De 

har spillet stykket "Concierto del 

Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton: - ung arbejderpige der 

nok skal blive til noget en dag. 

Ian O'Connor: - seriøs skuespiller som 

dog har en komisk skotsk accent. 

David Slouem: - veluddannet på univer- 

sitetet, men er lidt for "smart”. 

Mary Josephine Plougheld: - en smuk og 

intelligent skuespillerinde med flere 

års erfaring. 

Clifton Knowlden: - stille og rolig 

fyr, der bl.a. har gjort tjeneste i 

Burma. Men han har desværre intet 

begreb om Jazzmusik. 

Rolle 1 Concierto del Mondo - 
Garrick Theatre 
Den unge charmerende og dygtige ski- 

zofrene skattejæger. 

 



  

Clifton Knowlden 

- 35 år 

Udstråling 10 

Logik 12 

Fantasi 13 

Fysik 9 

6. sans 11 

Behændighed 12 

Baggrund 
Clifton er født og opvokset i Liverpool 

og er søn af en oceanliner kaptajn. Han 

er udannet bankassistent, men har altid 

haft kreative tendenser. Allerede som 

18 årig startede han et jazzband og har 

spillet lige siden. Indtil krigen var 

han bankassisten om dagen og jazzmusik- 

er om natten. Hans værnepligt udøvede 

han hos telegraftropperne, først i 

Burma, senere i Europa. Under krigen 

fandt han et ny kreativt område han 

egnede sig til; skuespil, så efter kri- 

gen søgte han ind på skuespillerskolen 

1 London. Derefter blev han skuespiller 

om dagen og jazzmusiker om natten, når 

teatret giver ham tid. Han har skue- 

spillet på Prince Edward og New London 

Theatre og nu Garrick Theatre, hvor han 

har været i 2 år. 

Personlighed 
Clifton er en mørklødet englænder med 

fuldskæg og et glad smil. Han er tal- 

entfuld, kvik i replikken, doven og et 

rodehovede. Men han har evnen til, at 

tilpasse sig forskellige forhold meget 

let og behersker adskillige instru- 

menter. Hans foretrukne instrument er 

Alt-saxen og når han spiller ligger 

pigerne på knæ for ham. Han er sin egen 

herre og vandt til at klare sig selv. 

Til trods for det har han alvorlige 

pengeproblemer pga. at han har tabt 

penge hos bookmakeren. 

  
Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De 

har spillet stykket "Concierto del 

Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton: - fremadrettet pige 

uden det helt store talent. 

Ian O'Connor: - søn af en skotsk pot- 

temager. Ian har desuden lidt problemer 

med sin accent. 

David Slouem: - nævenyttig grøn- 

skolling, man må bære over med... 

Mary Josephine Plougheld: - en usædvan- 

lig selvsikker pige med financerne i 

orden. | 

Theodor "Tod” Sutcliffe: - tidligere 

løjtnant i hæren, hvorfor Clifton ynder 

at tiltale ham "Hr. Løjtnant”. 

Rolle 1 Concierto del Mondo - 
Garrick Theatre 
Den uduelige haltende og manio-depres- 

sive dykkerlærer. 

 



  

Mary Josephine 

- 29 år 

Udstråling 15 

Logik 13 

Fantasi 13 

Fysik 8 

6. sans 14 

Behændighed 8 

Baggrund 
Født og opvokset i et rigmandshjem i 

West End. Hendes forældre er ekstremt 

rige, men til trods for det, har Mary 

Josephine valgt at blive skuespiller. 

Dette kom i starten som et chock for 

familien, der havde regnet med, at Mary 

bare ville tulle afsted i rigmandshuset 

og føde børn. Men efter det første 

stykke de så Mary spille, indså fami- 

lien af Mary's vej var et godt valg. 

Mary har været skuespiller i 7 år nu, 

de sidste 3 på Garrick Theatre. 

Personlig 
Mary Josephine er en ung moden kvinde, 

med en streng selvdisciplin. Hun er 

intelligent, charmerende, hjælpsom, 

smuk og en yderst talentfuld skue- 

spiller. Det ved hun, men hun spiller 

kun på det overfor dem, hun har brug 

for at imponere, som feks. teaterdirek- 

tør Burns. Til trods for hendes 

selvdisciplin blev hun for 2 måneder 

siden hovedkuls forelsket i den anden 

hovedrolleindehaver på stykket: Theodor 

"Tod” Sutcliffe. Han har dog ikke givet 

sine følelser til kende endnu, og for 

første gang i sit liv, er Mary usikker 

over noget. Ellers har hun det godt. 

Ploughead 

  
Forhold til de andre spillere 
Alle spillerne kender hinanden godt. De 

har spillet stykket "Concierto del 

Mondo” på Garrick Theatre i over 2 

måneder. 

Pauline Hatton: - en ung pige fra arbe- 

Jjderklassen. Det er lidt synd at hun 

ikke har talent - og hun bliver nok 

heller ikke bedre. 

Ian O'Connor: - en meget flink skotte, 

men nogen gange er han lidt for 

flink... 

David Slouem: - irriterende grøn skue- 

spiller - men ellers dygtig nok. 

Theodor "Tod” Sutcliffe: - dygtig skue- 

spiller som Mary er hemmeligt dybt 

forelsket 1... 

Clifton Knowlden: - nem at snakke med, 

men noget af et rodehoved. 

Rolle 1 Concierto del Mondo - 
Garrick Theatre 
Hovedrollen som den smukke paranoide 

skattejægerske. 
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