
 
  

Misison Briefing 
Direktør William Schönengaard 

Kendt terrorbagmand er i byen 
Sheik Abdhul Mahadden 

Der er konference for vira-
forskere i byen. 

1 familie er smittet. 
Alicia + Rebecca Scönengaard 

+ Anita Fernandez 

Vira er opbevaret i reagensgals, 
der kan spores til USAMRIID 

eller CDC. 

Vira kommer fra anordning gemt 
i et airconditon anlæg vedhæftet 

et polaroid af i alt seks 
d i  

En person (hushjælpens bror 
Miguel) er forsvundet. Mulig 

mistænkt og/eller smittebærer. 

Forsat overvågning 
Er pt. på Mirage Hotel 

Data viser at han tidligere har 
været i markedet for at købe 
biologiske våben. 

Håndlangerne går i byen. 
Natklubber; Studio 54 (MGM) og 

The Dragon (Mandalay) 

Der er 300 deltagere fra hele 
verden. Spredt over byen. 

To fra USAMRIDD i byen 
A: Col. Dr. Frederick Helms 
B: Dr. Margareth Hotchinson 

Background tjek viser at begge 
har  både lejlighed og et muligt 

motiv. 

Lokalisering og overvågning. 

Konen (Sue) er lige død i et 
trafikuheld. Modtaget psykolog 

behandling og medcin. 

B: Er lige kommet hjem fra 
Congo og meget sur over de få 
forskningsmidler til medicin. 

A: Er på bar og drikker sig fuld 
(Mirage). Har været på netcafe. 

Går tidligt i seng. 

B: Er taget på restaurant med en 
gruppe forskere (Charlie Palmer 
Steak House – Four Seasons) 

Han er taget på stripbar – 
kan være både nem og svær 

at finde 

Han og de andre fra 
stripbaren skal isoleres for at 

undgå smuttespredning. 

E-mail med krav. 

Afsendt som elektronisk 
postkort fra en server i 

Malyasia. 

Postkortet er indtastet for en 
uge side via en netcafe i Las 

Vegas. 

Inden for den sidste uge har 
i alt fem gæster været i 

huset. 

To elektrikere: Randall 
Holmes + John Collin 

Gartneren. 
George Ramires 

Indretningsdekoratør fra LA. 
Donny Rogers 

Air-Condition inspektør fra 
kommunen. Edward 

Hollinsworth (falsk navn) 

Installere el på bade-
værelset. De er lokale og i 

telefonbogen. 

Har arbejdet fast for familien 
i tre år. Bor i byen. 

Har indrettet familiens 
lejlighed i Beverly Hills. 

Den skyldige. Brugte fasttalk 
til at komme ind. 

Uniform stjålet gennem 
besøg på rådhus. Bilen er 

forsat udlejet. 

Bilen kan spores rundt i 
byen, hvor den har været 

vidt omkring. 

Overvågning af rådhuset kan 
identificere forbryderen. 

Overvågningskamera skal 
krydstjekkes med andre data 

for at give nogle spor. 

Lufhavnen. 
Anordning gemt på toilet. 

Seks mindre hoteller: 
Arizona Charlies, Blue Moon, 

Freemont, Motel 8 + Day 
 

Det lokale universitet. 
Anordning gemt på læsesal. 

Fem store casionoer: Paris, 
Mandalay, MGM Grand, 

Mirage og Morengo. 

4 restauranter; Rosemarys, 
Pamplemousse, Battistas og 

Planet Hollywood. 

Der deltager forskere fra 
lande, der står på listen over 

mistænkte terror-støtter. 

Syrien 
Dr. Bashar Al-Assad 
Damascus University 

Nordkorea 
Lee Byung-wan 

(Miltærets forskningscenter) 

Hviderusland 
Yulia Semashkovia 

(Universitet i Minsk) 

Libyen 
Dr.  Ali Omar Kwairi 

(Sundhedsministerium) 

Har tidligere mødt sheiken i 
Paris, Rom, etc. (kræver 
adgang til on-linearkiver) 

En af dem tager til 
lufthavnen for at gøre privat-
jet klar. Opdager at lufthavn 

  

Sheiken går i byen. Tager på 
casino (Flamingo) og 

stripklub (Fluzies)  

Er gået tidligt i seng. 

Har været inde og se et stort 
show – og er taget i byen for 

at skaffe en luder. 

Er taget i byen. Er på den 
store rundtur mellem de 

mange casinoer. 

 

Spiser middag med forsker B 
fra USAMRIID. 

Eiffel Tower (Paris Hotel) 

 

Har tidligere mødt forsker – 
Mohammed Said,  fra Libyen 

(kræver on-linearkiver) 

 

Er interesseret i at sælge 
virus til Sheiken. Der bliver 

arrangeret et møde. 

En mødes med USAMRIID 
forsker B og forsker fra 

Libyen på Insomnia 
 

Mødes sent på natten med 
forsker B, der gerne vil 

sælge virus. Club Ra (Luxor) 

Gemmer virus i en hotel 
saftey box. Mirage. 

En CDC forsker deltager i 
konferencen. 

C: Er lige blevet skilt og har en 
stor spillegæld. Er sat fra hus og 

hjem. 
 

Har en bror der er uddannet 
civilingeniør og kendt for stærkt 

højreorienterede holdninger. 
 

Lokalisering og overvågning. 
 

Er taget tidligt hjem på 
hotelværelset (Caesars Palace). 

Har været på netcafe.  

 
Forlader værelset for at mødes 

diskret med sin bror. 
 

De mødes til middag i Eiffel 
Tower (Paris Hotel) 

Blandt de forskere hun er 
byen er en fra libyen. Dr.  Ali 

Omar Kwairi 


