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Handouts



Handouts
1. Persongalleri. 6 ark (opdelt).

Klip de enkelte grupper ud og server dem for spillerne når det er relevant. Fjern
evt. igen nogle grupper (fx. Oslin & Hines og de to i jakkesæt. Oslin & Hines kan så
reintroduceres i afslutningssekvensen).

2. Telefax fra guvernøren. 1 ark.

3. Atlanta-kort. 1 ark.

Med oversigt over forstæder.

4. Missing Links. Amputationsoversigt. 3 ark (opdelt).

Indtegn 'mangler', evt. med kommentarer og klip siderne over.

5. Grady Memorial, secret labs. 2 grundtegninger.

De to skærmtegninger følger kort efter hinanden (se tidspunkt i højre hjørne). Det
forventes, at spillerne laver en udprintning. Spillerne vil ikke få meget ud af at rode
mere i menuerne, evt. en understregning af, at de to udgange til venstre er effektivt
lukket af sikkerhedssystemer og vagter.
Den ikke fortløbende rumnummerering skyldes, at der er flere rum i komplekset,
men de ligger udenfor rækkevidde.

Oversigten side 3 i scenariet vil fungere som flowchart.



Suit #1 Suit #2

Mark Oslin, læge Sharon Hines, læge



Lee R. Washington Louis J. Sanchez

Jafaar Hatim Robert S. Whetmore

George Aldrich Jane Turner



Edward Manning,
sagsbehandler

David Shanks,
centerleder

Pamela Pryor,
kæreste

Donald Sorenson
tankbestyrer

Lucille Coleman,
nabo

J.B. Williams,
US-Post



Frank Kameramand

Nurse #1 HospitalsvagtNurse #2



Monique Kinder,
Politienke

Jonathan Bellmore,
15 år og moderløs

Irving Staley, 
Kemilære på Harrison High

Rick Fouts,
kriminel på fri fod

Mr. og Mrs. Gregg
svigerforældre

Janis Ellison,
søster til George.



Becky Sadler,
Psykolog

Zell Miller,
Guvernør

Reality Maker,
computer

Elvis,
kongen



;TELEFAX;TELEFAX;TELEFAX;TELEFAX;TELEFAX;TELEFAX;

05.05.95 - 08.29.06

Guvernøren
for Georgia

Zell Miller (D)

Vedrørende: Appeller fra

dødsdømt George Aldrich
dødsdømt Jafaar Hatim
dødsdømt Louis Jesus Sanchez
dødsdømt Jane Turner
dødsdømt Lee Rudder Washington
dødsdømt Robert Stanton Whetmore

Da guvernøren er på fisketur, skal jeg på hans vegne svare på appellen
om udsættelse af dødsstraffens eksekvering.

Guvernøren har intet ønske om at forsinke dommens eksekvering.

Hav en god dag.

med venlig hilsen                             Paul Sanders, secr.
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