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præmisser
US Military Base Fort Clayton, Panama. 1997.
Sergent Louis Trapp findes død, stukket 26
gange i brystet med en kniv. Tre uger senere
konkluderer de efterforskende myndigheder at
sergenten begik selvmord. I kølvandet på
kendelsen følger en række kritiske spørgsmål,
bebrejdelser. Trapps kone går til pressen. Den
21. juli beslutter Army Intelligence at genåbne
sagen og sende en gruppe efterforskere til Fort
Clayton med det formål at gå beviser og vidne-
udsagn igennem en gang til. Sidste Stik er
historien om disse efterforskere, og om hvad de
fandt på Fort Clayton militærbase.

Sidste Stik er et regelløst investigation scenarie
for 5 spillere. Scenariet tager omtrent fem timer
at spille. Spillerne skal være opsat på en høj
grad af problemløsning og en vis grad af rolle-
spil. Alle karakterer arbejder for Army Intelli-
gence, det Amerikanske forsvars efterretnings-
tjeneste. Karakterbeskrivelser finder du i
scenariets appendiks, men her er et hurtigt
overblik:

Peter Hansson er gruppens ansvarlige.
Hansson er en mand, der i højere grad tænker
på at redde sit eget skind end at bedrive noget.
Hansson er en født diplomat, men der er ingen
handling bag ordene.

Curtis Hooper er den unge naive agent, der har
nydt godt af trygge barndomsomgivelser og
beskyttelse fra far og mors side. Curtis er
puritaner til benet, blåøjet og ude af stand til at
se igennem sin rosenrøde virkeligheds-
opfattelse. Den perfekte PR-mand.

José De La Juenta er den aldrende intrigante
strateg, der sent i sin karriere ser sit snit for at
stige i graderne. En temperamentfuld mand, der
tror på retfærdighed og på at gøre det rigtige.

Al Zymanski er den afdankede opportunist, der
tror på arbejde for egen vindings skyld.
Zymanski er dybt korrupt, men samtidig en
ukuelig realist, der ikke har noget imod at
latterliggøre sig selv, hvis det kan hjælpe ham.

Robert Delaney er den tidligere soldat fra Fort
Clayton, der efter et sår måtte søge andre
græsgange. Delaney havde før et tæt personligt
forhold til basens oberst og han glæder sig nu
til gensynet, samtidig med at han håber på at
genvinde sin tabte ære.

inspiration
Det er ikke forkert at sige at Sidste Stik er
‘inspired by actual events’. Der har for nylig i
USA verseret en sag om en soldat der døde af
26 knivstik. Sagen blev stemplet som et selv-
mord, til stor forargelse for især mandens kone
og mange retsmedicinere. Sidste Stik brygger
videre på den historie, ud fra tesen: ‘Hvad hvis
det nu foregik på en militærbase i Panama?’
Derudover kan et scenarie som Sidste Stik ikke
undgå at blive associeret med de nyere ameri-
kanske army-film.  Kan det overhovedet lade
sig gøre at tænke på en oberst uden at se Jack
Nicholson for sig? I Sidste Stik er der ikke
nogen, der siger ‘You can’t handle the truth’,
men referencerne til både A Few Good Men og
Generalens Datter er klare. Det er det univers,
vi befinder os i.

før scenariets start
Sidste Stik er et traditionelt bordrollespil.
Spillerne formodes ikke at skuespille noget
‘live’. De skal heller ikke sidde på en bestemt
måde omkring bordet eller have sjove hatte på.
Spillederen forventes i scenariets løb at spille et
utal af forskellige roller, og det passer derfor
fint hvis du sidder for bordenden. Da der er
mange facts, clues, navne og andre præcise
informationer i Sidste Stik, bør spillederen have
scenariet ved hånden.

Sidste Stik er beregnet til fem spilpersoner, men
kan til nøds spilles med fire. Hvis du mangler
en spiller, så lad rollen som Curtis Hooper gå
ud. Til gengæld bør rollerne som Peter Hansson
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og José De La Juenta castes så godt som muligt.
Begge roller er forholdsvis komplekse og skal
håndteres myndigt og uden overdrivelse. Rollen
som Al Zymanski kan med fordel tildeles den
mest fanden-i-voldske spiller.

Ved scenariets start skal du først læse introen til
scenariet op. Efter introen skal spillerne have
udleveret deres roller. Rollebeskrivelserne er
opdelt i to dele. Den første del beskriver spil-
personens baggrund og overordnede psykologi,
mens den anden del beskriver hvordan personen
indgår i historien og forholder sig til de øvrige
involverede. Efter spillerne har læst deres roller
kan du fortælle dem om deres ankomst til Fort
Clayton, deres indlogering og deres møde med
oberst Grimswell. Scenariet starter reelt ved
middagsbordet i bygning 2C.



side 5

livet før døden
Før jeg gennemgår det egentlige scenarie som
spillernes udsættes for, præsenterer jeg her
baggrunden for plottet og tilbyder et kig i
manuskriptet så du bedre kan følge med på de
næste sider. Her finder du altså historien om
Louis Trapps død, en beskrivelse af den første
efterforsking af hans død og et overblik over
spillernes mulige efterforskning.

krydsilden
1996. Marts i Panama. Fort Clayton militær-
base, den Amerikanske bastion i fjendeland, i
narkoområde. På basen er der hektisk aktivitet.
Oberst Nathaniel Grimswell forbereder en
særlig jungletrænings-operation for nogle
udvalgte soldater. Indtrængen i jungleområde,
kampsimulation, kalder han det. Omkring på
basen går rygterne, der hviskes i krogene. Det
er ikke første gang obersten iværksætter sådan
en operation. Sidst endte det i blodbad, obersten
gav ingen forklaringer. Noget var gået galt. Nu
skal de til det igen. Soldaterne på Fort Clayton
ved udmærket at der ikke er meget træning over
oberstens mission. Den har endda sin egen
klassifikation. Greensnake 7, kaldes operatio-
nen. Kun få af soldaterne bekymrer sig om
lovligheden af den slags operationer. Panama er
immervæk fjendeland. Der er ingen medliden-
hed med narkobaronerne og deres undersåtter.

Tre dage senere vender en træt deling tilbage til
Fort Clayton. En sergent, Louis Trapp, indlæg-
ges på lazarettet med svære smerter og psykiske
pinsler. Han er blevet skudt i skulderen under
oberstens træningsmission. En uge senere
udskrives Trapp fra lazarettet og Grimswell
tildeler ham allernådigst fem dages orlov. Trapp
hjemsøges af blodige drømme.

I håb om at glemme tager Louis Trapp til den
nærliggende landsby Chepo, hvor han
indlogerer sig på det smudsige hotel, Bocas del
Toro. Samme aften drikker han sig sanseløst
fuld, ryger sig skæv. Da han vågner fra sin rus
tidligt næste morgen ligger en ung mand ved

siden af ham i sengen. Trapp bliver først forfær-
det. Han som har både kone og barn. Men
dæmonerne hjemsøger ham stadig. Han kan
endnu høre skrig ét eller andet sted i baggrun-
den. Operationen var Trapps første på Fort
Clayton militærbase. Hans første reelle kamp-
situation nogensinde. Og Louis kan ikke holde
det ud.
Samme aften opsøger soldaten igen den unge
trækkerdreng Victorio, denne gang i mindre
beruset tilstand. Det er ikke en reflekteret
handling men en nødvendighed, en dyb og
inderlig trang til at elske en mand, der på én
eller anden måde repræsenterer alle de mænd
Louis Trapp til daglig er sammen med. Det er
ikke så meget det sexuelle som det er trygheds-
trangen der driver Trapp til igen den nat at ligge
i med den unge Victorio. Og natten efter.
Da Louis tager tilbage til basen efter orloven,
overrasker det ham ikke at han føler længsel
efter Victorio. Lidet ved Trapp at Victorio
Martines arbejder for narkobaronen Eduardo
Del Reyes.

Tiden går. Efterhånden stiger Louis’ trang efter
Victorio. Soldatens parader er nede hele tiden
nu. Og han bider ikke mærke i Victorios nysger-
righed, i hans insisterende spørgsmål. Da
Victorio en dag beder Louis Trapp om at se
nogle papirer fra basen, indser soldaten at han
er fanget. Han gør som Victorio beder. Forhol-
det fortsætter i seks måneder inden Louis Trapp
fanges i krydsilden.

Tilbage på Fort Clayton militærbase begræder
Nathaniel Grimswell at mission på mission slår
fejl. Nogen lækker informationer, og det må
stoppes. Lykken tilsmiler Nathaniel Grimswell.
For en dag, i september 1996, bekender Louis
Trapp sig til sin gode ven og roommate Eric
Thornton. Thornton kan ikke holde tanken ud,
at hans nære ven gennem et år nu viser sig at
have homoseksuelle tendenser. Det passer ikke
ind i korporal Thorntons verdensbillede. Så et
par dage senere går Eric Thornton til sin over-
ordnede, sergent Ed Pope. Ed Pope er patriot
med stort P. Han har været næstkommande-
rende på de fleste Greensnake operationer, og
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han er pot og pande med oberst Grimswell.
Pope kontakter Grimswell, og sammen beslutter
de at lægge pres på Louis Trapp. Obersten
ønsker ikke at skabe skandale ved at afskedige
Trapp, men indser samtidig at hans forhold til
trækkerdrengen må stoppe. Grimswell
bemyndiger Pope til ‘at tage sig af sagen’.

I September måned fanges Louis altså i krydsil-
den. En dag kontaktes han af Ed Pope, der
beordrer ham at terminere sit forhold til
Victorio Martines. Den firkantede Pope lægger
ikke fingrene imellem; forholdet må høre op,
eller Trapp kan se frem til en lang række
ubehageligheder. Men Louis Trapp er fanget af
sin kærlighed, og han ser bort fra Popes ordre.
Han opsøger igen og igen Victorio Martines,
men udtrykker flere og flere forbehold over for
at videregive informationer til ham. Martines er
mistænksom, og gradvist begynder kærligheds-
forholdet mellem de to mænd at smuldre.

De menneskelige omkostninger er naturligvis
enorme for Trapp. Han opsøger kort efter sin
samtale med Ed Pope Bob Sorenson, en korrupt
soldat på militærbasen der gennem hærens fly
smugler narkotika til USA. Af Sorenson begyn-
der Trapp at købe amfetamin. Louis Trapp er
kun en skygge af sig selv, opslugt af sin kærlig-
hed og sit had over for de mennesker der
behandler ham som en brik i et spil.

I fem måneder fortsætter Trapps ukristelige
forhold til Victorio Martines. Men Trapp er
presset fra alle sider nu; Victorio vil have
informationer, Pope vil have at forholdet skal
høre op, Trapps kone Alice undrer sig over sin
mands opførsel. Imens intensiverer Grimswell
sine Greensnake operationer, der nu giver
anderledes positive resultater. Men Louis Trapp
er ved at gå op i sømmene. Omgivet af mis-
tænksomhed breder parano•aen sig og Trapp
føler sig mere og mere fængslet, mere og mere
fortabt. Hans skyldfølelse er enorm, så enorm at
den kan ses. Grimswell kan se den. Ligeså kan
Victorio, der ængsteligt og insisterende spørger
hvad der er galt. Korthuset er ved at falde
sammen.

I slutningen af Februar tager Louis Trapp på
orlov til Houston, hvor han besøger familien.
Alice bekymrer sig for sin husbond, der ikke
alene synes deprimeret men også påvirket.

Louis Trapp er på selvmordets rand, og da han
vender tilbage til basen skubber Grimswell og
Pope ham ud over kanten. Formelt beder de
ham om at terminere forholdet til Victorio
Martines - med al den tvetydighed der ligger i
udsagnet. Trapps afmagt er total, hans raseri
overvældende men indestængt. Han kan ikke
forlade sin elskede, endnu mindre slå ham ihjel.
Sent om aftenen, mandag den anden marts,
køber Louis Trapp en mængde amfetamin af
den altid leveringsdygtige Bob Sorenson - uden
helt at være klar over hvad han vil med det.

Dagen efter, tirsdag den tredje marts, står Louis
Trapp op før alle andre, klokken halv fem.
Trapp går hen til basens forhindringsbane og
løber, løber så sveden driver af ham. Men det
hjælper ikke og Louis føler sig mere afmægtig
end nogensinde. Han må løbe mere, tænker
Trapp, og tager et dybt snif af de nyligt ind-
købte stoffer. Men heller ikke det hjælper, intet
hjælper. Rasende driver Trapp en kniv i sig selv.
Det hjælper ikke. Louis’ raseri er totalt, og
gentagne gange stikker han kniven i sig selv.
For hvert stik, jo mere rasende bliver han. Det
utrolige er, at Louis Trapp lever videre. Seksog-
tyve gange stikker Louis Trapp kniven i sig
selv. Først da giver sergentens krop op.
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efterforskningen
Sidst på dagen den tredje marts ankommer et
efterforskningshold fra FBI til Fort Clayton
med et feltlaboratorie i baglommen. Louis
Trapps lig sendes samme aften med helikopter
tilbage til USA, og fem dage senere vender
også efterforskerne hjem. Kort tid efter konklu-
derer den ansvarlige for efterforskningen -
Hannah Petrie - at Louis Trapp begik selvmord.
Motiv: ægteskbaelige problemer. Men Hannah
Petrie ved mere end det hun i sin rapport
konkluderer.

Hannah Petrie er en ‘company woman’.
Samtidig er hun en habil diplomat.
For hende handler efterforsknin-
gen af Trapps død om at
tilgodese så mange interes-
ser som muligt; primært
dog hærens, FBIs og
hendes egne. Det er disse
overbevisninger der i
sidste ende fører til at hun
udarbejder en fabrikeret
rapport. Men i sine hoved-
konklusioner er Petries
rapport sandfærdig. Louis
Trapp begik rent faktisk
selvmord, og det skriver
hun. Hun finder bare på
sine egne grunde.

Under sin efterforsk-
ning finder Hannah
Petrie nemlig frem til
oberst Grimswells
illegale operationer, og
Petrie forstår at de til dels
har skylden for Louis Trapps
syndefald. Petrie forstår også at
Trapp var begyndt at tage stoffer.
Endelig aner Petrie Louis Trapps
forræderi, men får aldrig vished om det. Hun
beslutter sig for at konfrontere Nathaniel
Grimswell med sine fund. Grimswell begræder
ærligt soldatens død, men argumenterer for at
Greensnake operationerne må fortsætte. Og
Hannah Petrie er enig med ham. For at redde
Fort Clayton beslutter Grimswell og Petrie at
konkludere selvmord i Trapp-sagen. Fordi en
skyld dog må placeres, beslutter de sig for at

pege på Trapps ægteskabelige forhold. Sergent
Trapp var ét råddent æble, der gik i hundene.
Utvivlsomt på grund af ægteskabelige proble-
mer. FBI-cheferne sættes overfladisk ind i
sagen af Petrie, og de giver hende grønt lys til
at føre an i mediearbejdet.

Hannah Petrie skriver sin rapport, som
hemmeligstemples. Politisk korrekte pressemø-
der afholdes. Alle er forfærdelig kede af det.
Hvad kunne mon få den gode soldat til så
pludseligt og på så voldsom en måde at begå
selvmord? Ved ikke, svarer Petrie. Ægteskabe-
lige problemer, sikkert. For soldat Louis Trapp
var en god mand. Og Fort Clayton militærbase

en ideel arbejdsplads. Hvilket sørgeligt
spild af menneskeliv. Sagen

lukket.

Men nej, alligevel ikke. For
det viser sig at Petries

halve sandheder bare
ikke er nok til at dæmpe

gemytterne. Trapps kone
Alice brokker sig til FBI.

Hendes mand ville ikke begå
selvmord, mener hun. Deres

ægteskab var ikke ad helvede
til, påstår hun. Hvorfor må hun

ikke se FBIs efterforsknings-
rapport? FBI afviser høfligt
kvindens råb om hjælp, selvom hun
insisterer. Igen og igen ringer hun,
skriver hun, beder Hannah Petrie

om at gennemgå beviserne igen,
vidneudsagnene, et eller andet.

Hun kan simpelthen ikke
acceptere FBIs dom. Men

Hannah Petrie er ligeglad og
desuden allerede videre i
programmet. Det fortryder
hun hurtigt. For Alice Trapp
går til pressen. Og så har vi
balladen.



side 8

I maj måned når skandalen uanede højder. FBI
belejres af scoop-jægere der vil vide alt om
Louis Trapp, der vil have adgang til den hem-
meligt stemplede efterforskningsrapport. Alice
udtaler sig til alle der vil høre hendes historie.
For Hannah Petrie er der ingen vej tilbage; hun
må nu holde fast i sin oprindelige forklaring.
Modvilligt beslutter FBI at genåbne sagen for at
tilfredsstille den folkelige opinion. Sagsakterne
overdrages til Hærens Efterretningstjeneste.
Hos FBI mener man at hæren måske bedre vil
kunne håndtere en ny efterforskning uden at
belaste Fort Clayton basens mandskab for
meget.

Sådan går det for sig, at Hærens Efterretnings-
tjeneste samler et nyt hold der skal gennemgå
beviser og vidneudsagn en gang til. Den 21. Juli
sendes fem mand afsted for at kaste lys over det
mysterie som Hannah Petrie én gang har løst.
Mens Petrie selv, oberst Nathaniel Grimswell
og FBIs chefer holder vejret.

manuskriptet
Scenariet begynder med at spilpersonerne
ankommer til Fort Clayton militærbase. De
inviteres her til middag hos oberst Grimswell
og hans stab. Her får spillerne et første indtryk
af basen og dens befolkning; i særdeleshed
sergent Ed Pope, major Paul Mac Allister og
lægen Adam Krakowski. Alle tre er nøgleperso-
ner i scenariet. Efter middagen får spil-
personerne udleveret sagsmappen med den
første efterforsknings resultater, og herfra går
det løs med efterforskningen. Med udgangs-
punkt i Hannah Petries rapport kan spillerne
planlægge deres undersøgelse.

Gennem samtaler med de involverede parter i
sagen, gennem en grundig undersøgelse af
rapporter og filer fra Fort Clayton og gennem et
besøg på Hotel Bocas del Toro i den nærlig-
gende by Chepo kan spillerne lidt efter lidt
danne sig et indtryk af omstændighederne
vedrørende Louis Trapps død. Samtidig går det
op for spillerne, at de omstændigheder hverken
tegner et flatterende billede af sergenten, eller
af Fort Clayton. Og endelig forstår spillerne så
småt, at ulovlighederne på Fort Clayton - altså

de hemmelige jungleoperationer - og oberst
Nathaniel Grimswell har en stor del af skylden
for Louis Trapps deroute og død.

I sidste instans bliver det altså op til spil-
personerne, om de vil frigive de nye oplysnin-
ger om sergent Trapps død, som deres efter-
forskning har givet dem. Og til det sidste
forbliver det op til spillerne selv at vurdere,
hvorvidt de vil tro på FBIs selvmordsteori, eller
om de mener at have beviser på mord. Mens vi
ved at Louis Trapp rent faktisk begik selvmord,
så vil spillerne formentlig lede efter mord.
Motiver skal det vise sig, at der er nok af...
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et genåbnet sår
Denne første del af scenariet dækker spil-
personernes ankomst til Fort Clayton, deres
indlogering, deres første møde men nogle af
historiens nøglepersoner og deres gennemgang
af FBIs efterforskning. Sidst i Del Et diskuterer
jeg nogle af de teorier, spillerne kan have og de
muligheder der foreligger for den videre efter-
forskning.

ankomst til fort clayton
Aften, onsdag den 21. Juli. Trætte af rejsen
ankommer efterforskerne til Fort Clayton
militærbase. Køreturen fra lufthavnen har været
rolig, alt taget i betragtning. Ingen presse men
en hel del militær, efterfulgt af en komfortabel
bil på dårlige veje. De må takke guderne for
klimaanlæg. Varmen er ulidelig. Deres chauffør,
en ung rekrut ved navn Clark, har været stille.

Himlen oplyses af dagens sidste solstråler da
bilen nærmer sig basens perimeterhegn. Over
bilen er blåt ved at blive til sort. Armybilen
kører forbi to rekrutter på vagttjans og ind på
Fort Clayton militærbase. Bag den lukker
porten i. Bilen stopper foran en gæstebolig, ikke
langt fra kantinen. Uden at stige ud af bilen
byder menig Clark de fem mænd at indlogere
sig, vaske sig og derefter møde op i Oberst

Grimswells lejlighed, bygning 2C til en uformel
middag med obersten og nogle af officererne.
Gæsteboligen er ikke luksuriøs, fortæller Clark,
men den er ren og rummelig. Der er drikkevarer
i køleskabet og nøglen sidder i døren. Ikke
overraskende er det begyndt at regne.

grimswell og hans stab
En time efter ankomsten til Fort Clayton står de
fem mænd fra Hærens Efterretningstjeneste
foran bygning 2C og er trods trætheden glade
for middagsinvitationen. Maver rumler og
måske kan et godt måltid give dem den ro, de
behøver for at udføre deres opgave her. En
gruppe soldater trasker forbi og kigger på dem
ud af øjenkrogen, mens én banker på døren. De
bliver mødt i dørkarmen af oberstens personlige
tjener, der byder dem indenfor. Lidt efter træder
de ind i oberst Nathaniel Grimswells spisestue,
hvor en lille forsamling mænd i uniform står og
drikker long drinks og ryger. Obersten kommer
de fem mænd i møde og hilser varmt med fast
håndtryk og klap på ryggen, som var de hans
gamle venner.

„Velkommen til“, siger han. „Lad mig præsen-
tere jer for de andre, og lad os så få noget at
spise. I må være sultne efter al den rejsetid. Jeg
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synes i hvert fald jeg kan høre min mave
rumle“, siger obersten og giver sig selv et
ordentligt klap på vommen. Herefter får
efterretningsfolkene lov at gå den påkrævede
håndtryksrunde med obersten ved deres side.
De er i alt tolv til middagen, men efterforskerne
lægger særligt mærke til fire af de øvrige
tilstedeværende.

„Det er så Paul. Paul Mac Allister, major for
kompagni B“, præsenterer Grimswell, og alle
trykker Paul Mac Allisters hånd. Hans håndtryk
er vagt, hans hænder svedige, og man kan
fornemme en vis rysten i hans stemme da han
hilser. Hans øjne farer rundt, fra den ene til den
anden af de øvrige gæster, og han synes ikke at
ænse de fem mænd.

„Og her har vi så Martin, vores feltpræst“,
fortsætter oberst Grimswell. Martin Sachs, en
høj og ranglet fyr; måske sidst i fyrrerne, måske
lidt ældre. Hans svindende og allerede hvide
hår snyder én. Hans udhulede kinder og de dybe
furer i hans ansigt gør ham måske ældre end
han er. Hertil kommer den spidse ørnenæse og
de små øjne der gemmer sig dybt inde under
tykke øjenbryn. Martin Sachs ligner en alvorlig
mand og hilser på en alvorlig måde. „Velkom-
men til“, siger han nøgternt.

„Og det er Adam Krakowski, feltlægen her på
basen.“ Adam Krakowski er ung, måske sidst i
tyverne eller først i trediverne. Han er kronraget
og bærer et sæt firkantede designerbriller. I
forhold til de øvrige tilstedeværende er
Krakowski en lille mand. Han smiler bredt og
imødekommende, men bag hans smil gemmer
sig et udtryk, der ikke er til at tolke. En under-
liggende nervøsitet, måske. Feltlægen trykker
de fem mænds hænder og byder dem velkom-
men.

„Til sidst min gode ven, sergent Ed Pope.“ Pope
er en firskåren mand, først i trediverne. Hans
hår er kort, hans ansigt firkantet, hans mund
lille og sur. Pope hilser formelt og holder ellers
sin kæft.

„Lad os så sætte os til bords“, brøler Grimswell
efter de har gået Runden. Det gør de så.

Middagen går formentlig med small-talk. De
øvrige tilstedeværende er ikke interesserede i at

diskutere Trapp-sagen her og nu. Alt efter
spillernes rollespilslyst på dette tidlige tids-
punkt i scenariet, kan spillederen lade samtalen
leve eller gå hurtigt videre.

gamle resultater
Efter middagen drikkes der kaffe, te, brandy og
der ryges i salonen. Samtalen fortsætter og alle
synes at være i godt humør. Klokken halv ti
trækker Paul Mac Allister sig tilbage, og kort
efter beder oberst Grimswell de fem AI-agenter
følge med ham ind på kontoret. Sammen
fortrækker de til oberstens arbejdsværelse.
Grimswell sætter sig på en moderne kontorstol
bag skrivebordet, åbner en skuffe og finder en
sagsmappe frem, lægger den foran sig og siger
så, med stor alvor:

„Gode venner. I forstår uden tvivl hvilken
besynderlig situation dette er for alle på basen. I
skal naturligvis udføre jeres hverv, men jeg
beder jer ydmygst træde varsomt. Vores base
befinder sig i en udsat position i fjendeland, og
korpsånden er vigtig for folkene her. Følelsen af
at være en del af noget større er stærk her, og
jeg håber at I vil respektere den. Folkene her er
ikke vant til efterforskninger, og I må for Guds
skyld ikke misforstå deres reaktioner. De er
bare forvirrede og lige så kede af Louis Trapps
død som os andre. Så træd varsomt; og hold
mig underrettet om hvordan efterforskningen
skrider frem. Her er den sagsmappe som
Hannah Petrie og hendes hold udarbejdede
mens de var her. Jeg har sendt en kasse over til
gæsteboligen med sergent Trapps ejendele. De
mest personlige effekter er allerede sendt til
hans hustru, og vi forventer at sende resten til
hende så snart I har haft mulighed for at rode
kassen igennem. God arbejdslyst.“

Herpå kan spillerne stille eventuelle spørgsmål.
De formodes så at vende tilbage til gæste-
boligen for at gennemgå Hannah Petries efter-
forskning og aftenens begivenheder. Her
udleveres følgende handouts til spillerne:

- Rapport over efterforskningen, af FBI agent
Hannah Petrie. HANDOUT 1
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- Louis Trapps militærjournal. HANDOUT 2

- Psykologisk evaluering af Louis Trapp.
HANDOUT 3

- FBI liste over Louis Trapps ejendele, inde-
holdt i en forseglet trækasse. HANDOUT 4

Samtidig skal Robert Delaney have udleveret et
særligt ark om hans kendskab til Fort Clayton.
Det ligger også i appendikset, under titlen
‘Delaneys Fort Infos’.

Efterforskningsrapporten refererer til et utal af
bilag, som ikke er inkluderet i scenariet. Hvis
spillerne har spørgsmål til de bilag (formentlig
vil de spørge til obduktionsrapporten), så lad
dem forstå at de helt og aldeles understøtter det,
der står skrevet i rapporten. I den forbindelse er
det særligt vigtigt at spillerne forstår, at
selvmordsteorien ikke er helt hen i vejret.
Metoden er usædvanlig og mistænkelig, men
den er ikke umulig.

nye teorier
De fire handouts indeholder til sammen alle de
spor spillerne har brug for. Tanken er at spil-
lerne skal kunne koordinere deres efterforsk-
ning ud fra informationerne. Spillerne skal tyde
de spor der står mellem linjerne i de fire
handouts, og så ellers undre sig. Den videre
efterforskning bliver da i højere grad præget af
rollespil end af problemløsning. Her er de ting
spillerne bør undre sig over:

Motivet for selvmordet: Petries rapport virker
i alle henseender for glat. Selvmordsmotivet
baseres på et meget ringe grundlag - Louis
Trapps ægteskabelige problemer - der samtidig
modsiges af i hvert fald Eric Thornton, men
også af Trapps psykologiske evaluering.

Skudsåret: Militær-journalen indikerer tydeligt
at Louis Trapp på et tidspunkt er blevet skudt i
skulderen; kort tid før hans adfærd ændrer sig.
Og spillerne kan så undre sig over hvordan det
skulle være gået for sig.

Adfærdsændringer: Trapps militærjournal
antyder markante ændringer i sergentens adfærd
efter tre tidspunkter. Dels efter Greensnake 7
operationen i marts 1996, dels efter Popes
første advarsel i september 1996, og dels efter
Pope & Grimswells sidste ordrer om at ter-
minere forholdet til Victorio Martines i slutnin-
gen af februar 1997; men det ved spillerne ikke
endnu.

Victorios brev: Blandt listen over Louis Trapps
ejendele finder spillerne en henvisning til et
brev fra Victorio Martines. Det kan lede spil-
lerne på sporet af Martines og Hotel Bocas del
Toro.



side 12

fort clayton, panama
Fort Clayton militærbase er beliggende i Pa-
nama, cirka 100 kilometer fra Panama City og
femten kilometer fra den søvnige landsby
Chepo. Fort Clayton er én af to amerikanske
militærbaser i landet. Sammen med Fort
Sherman udgør de to baser USAs bedste jungle-
træningscentre. De har været aktive siden anden
verdenskrig, og var særligt benyttede under
Vietnam-krigen, hvor tusinder af soldater blev
sluset igennem Clayton og Sherman før de blev
udsendt til Vietnam.

panama og usa
For at forstå de to amerikanske basers beretti-
gelse må man kende en smule til USAs forhold
til Panama. Panama er en republik med cirka
2,5 millioner indbyggere. I folkemunde går
Panama for at være et af verdens største narko-
tika-centre, og en del af befolkningen er afhæn-
gig af landets narkotikaproduktion. I Panama
taler man for øvrigt spansk og betaler med
Balboa.

USAs forhold til Panama har i høj grad at gøre
med Panama kanalen. I 1974 besluttede man at
kontrollen over kanalen skulle gives tilbage til
Panamas regering. Det skete i 1977, da Panama
og USA underskrev en traktat. USA lovede at
beskytte Panama kanalen med militære styrker.
Det ændrede sig da general Noriega effektivt
kom til magten. Han var leder af Panamas
nationalgarde, men styrede reelt landet. I 87
nægtede han at trække sig tilbage, og USA
svarede med at ophæve både økonomisk og
militær støtte. I 88 blev Noriega anklaget for
narkoforbrydelser, og i 89 tog han officielt
magten over Panama. Han erklærede prompte
sit lands i ‘krigstilstand’ mod USA. Amerika-
nerne svarede med en invasion, hvorunder
Noriega flygtede og man indsatte en anden
præsident. Siden har USA været stærkt repræ-
senteret i Panama, som en slags frihedens
beskyttere i fjendeland. I 1997 er situationen
den, at Panamas befolkning er temmelig trætte
af USA. Beboerne føler at de i alt for lang tid

har været under tøflen, og de vil sådan set gerne
have deres land og deres kanal tilbage. Samtidig
oplever narkokartellerne kronede dage...

fort clayton
Fort Clayton militærbase er først og fremmest
et jungletrænings-center. Samtidig er USAs hær
endnu massivt repræsenteret i Panama. Fort
Clayton og Fort Sherman bemander tilsammen
over 4000 folk. Fort Clayton bemander selv
omtrent 1900, fordelt mellem militærpersonnel
og andre ansatte. Fort Clayton hører under
USARSO, U.S. Army South og refererer til
USAs centrale Sydamerikanske base, Fort
Buchanan i Puerto Rico.

Fort Clayton er delt op i to overordnede sektio-
ner: en militærsektion og en boligsektion.
Basens boligsektion minder i høj grad om en
almindelig by. Der er boligkomplekser, to
supermarkeder, Mc Donald’s, en aviskiosk og et
autoværksted. Det er her de fleste af basens
soldater bor med deres familier. Det er dog
valgfrit, om man vil bo on-site, og mange
vælger også at lade familien blive i USA.
Boligsektionen er ligesom militærsektionen
omringet af et perimeterhegn med vagttårne, og
der er (begrænset) kontrol med, hvem der kører
ind og ud.

Fort Claytons militærsektion forvalter en
generalstab og tre kompagnier; A, B og C.
Hvert kompagni har egne barakker og egne
konstabelbarakker. Derudover har øverstkom-
manderende oberst Nathaniel Grimswell sit eget
hus, generalstaben har en kontorbygning, der
også huser de administrative funktioner. Hertil
kommer 6 store lagerbygninger.
Fort Clayton har desuden en feltkirke, under
ledelse af feltpræst Martin Sachs. Der er et
felthospital, under ledelse af Adam Krakowski.
Så er der naturligvis en messehal, altså en
kæmpestor kantine. Og selvfølgelig adskillige
trænings- og forhindringsbaner, en helikopter
plads og en centralt beliggende flagplads.
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chepo
Chepo ligger femten kilometer fra Fort Clayton.
Det er en lille landsby med omtrent 500 indbyg-
gere. En stor del af disse beboere lever af den
amerikanske base. Særligt er det værd at bide
mærke i det smudsige hotel Bocas del Toro, et
relativt stort etablissement for en by af denne
størrelse. Hotellets eksistensberettigelse finder
vi i de mange soldater, der besøger det og
betaler letpåklædte kvinder for særlige ydelser
på hotellets værelser. Bocas del Toro er kort
sagt et bordel, og det er der ingen, der rynker på
næsen af. Det er fuldt ud accepteret blandt de
amerikanske soldater på Fort Clayton at købe
sig til sex.
Til gengæld har også et par mandlige prostitu-
erede deres daglige gang på hotel Bocas del
Toro, og det er straks værre. For hvis de er der,
så må det betyde at nogle af basens soldater er
til den side. Og det er ildeset. Det betyder, at
hotellets mandlige prostituerede må finde sig i
soldaternes evige hån og en omgang tæv i ny og
næ. En af disse prostituerede er Victorio Mart-
ines.
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slanger i paradisets have
I afsnittet her præsenteres sagens hovedaktører,
og deres roller i sagen om Louis Trapps tragiske
død på Fort Clayton. Først i næste afsnit beskri-
ver jeg, hvilke elementer der kan indgå i spiller-
nes efterforskning. For nu handler det om at
give et overblik over spilpersonernes hjælpere
og modstandere i efterforskningen. I den
konkrete spilsituation bliver det i høj grad
spillederens opgave at improvisere ud fra disse
beskrivelser.

nathaniel grimswell, oberst
Baggrund: Oberst Nathaniel Grimswell er 57
år gammel, født i 1940. Som 21-årig blev
Grimswell sendt til Vietnam, hvor han tjente i
fire år, indtil 1965. Ved sin hjemkomst til St.
Louis, Missouri, giftede Grimswell sig med den
19-årige Anne-Marie. Sammen flyttede parret
til Key West, Florida, hvor Grimswell fortsatte
sin militærkarriere. I 1970, da Grimswell var
blevet udnævnt til kaptajn, fik parret sønnen
Robert. I 1978 flyttede familien til Fort
Buchanan, Puerto Rico, hvor Grimswell fik
kommando over et kompagni. Den 11-årige
Robert døde tragisk i 1981, da rivaliserende
bander gik amok i San Juan. Den unge dreng
blev ramt af et strejfskud. •ret efter, i 1982,
blev Nathaniel og Anne-Marie skilt. Nathaniel
Grimswell blev forflyttet til Fort Clayton,
Panama, hvor den amerikanske hær netop havde
overgivet kontrollen over Panama kanalen til
landets regering. Under general Noriegas oprør
deltog Nathaniel Grimswell aktivt i hans
afsættelse og i den amerikanske invasion. På
grund af enestående heroisme og en lang
tjeneste blev Nathaniel Grimswell i 1990
udnævnt til oberst og øverstkommanderende
over Fort Clayton.

Funktion:  Siden sønnens død i 1981 har
oberst Grimswell bebrejdet sig selv. I
takt med tiden har obersten vendt den
selvbebrejdelse til en foragt for de
sydamerikanske staters narkokarteller.
På en måde er det lykkedes obersten at

overbevise sig selv om, at smuglerne og baro-
nerne har skylden for hans søns død. Siden
Noriegas krigserklæring i 1989 har Grimswell
set det som sin pligt at bekrige kartellerne i
Panama. Den overbevisning førte til, at Grims-
well i 1994 indledte den første Greensnake
operation. Siden har obersten ledt i gennemsnit
tre operationer om året. Under dække af at være
simpel jungletræning, går operationerne ud på
at trænge ind i kendte narkokartellers områder
og tilintetgøre deres produktionsfaciliteter.
Siden 1990 har oberst Grimswell opbygget et
‘privat’ lager af ammunition og militærudstyr,
som udelukkende bruges under Greensnake
operationerne.

Oberst Nathaniel Grimswell er en karismatisk
person. Han har, på trods af selvbebrejdelserne,
ikke mistet sit gode humør, og han nyder stor
respekt på Fort Clayton. Han behandler basens
personnel som var de hans børn, og han udviser
stor forståelse for de enkeltes behov. Hans tone
er evigt munter og lettere jovial, men oberstens
foragt for Panamas håndtering af narkotika-
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problemerne skinner klart igennem. Oberstens
eneste synlige fejl er, at han drikker for meget.
Oberst Grimswell er ikke noget ondt menneske,
men snarere en tragisk figur, der på grund af sit
barns død og sin skilsmisse nu må finde trøst i
en hemmelig krig.

Forhold til spilpersonerne: Grimswell har alle
esserne. Han nyder stor respekt på basen.
Samtidig kender han til hele affæren omkring
Louis Trapps død. Til at begynde med vil han
lade spilpersonerne efterforske selv, men
kommer de tæt på sandheden vil han - lige som
han gjorde med Hannah Petrie - klage sin sag
for dem. Han vil da indrømme sin skyld og
bede efterforskerne om, i alles interesse, at
holde sig til Hannah Petries historie. Kun hvis
spilpersonerne ikke da makker ret, vil han vise
sig fra sin demoniske side og true dem. Grims-
well vil aldrig indrømme, at han skulle have
været indirekte årsag til Louis Trapps død. I
Grimswells øjne var Trapp en tøsedreng, der
ikke kunne klare mosten.

ed pope, patriot
Baggrund: Sergent Ed Pope er 33 år gammel.
Med ét ord kan han beskrives som ‘brutal’.
Både fysisk og psykologisk er Pope firskåren,
firkantet, fokuseret. Pope kom til Fort Clayton
som rekrut i 1990, og han viste sig hurtigt at
passe perfekt ind i Fort Claytons noget besyn-
derlige verden. Pope er Texaner, erklæret
pinko-hader, moralens vogter. Alt i alt er Ed
Pope den arketypiske all-american soldier. Ed
Pope er desuden gift med Irene Pope, en lille
stille kvinde der står i sin husbonds skygge.
Sammen bor de på Fort Clayton. Ed Pope er nu
sergent i kompagni B.

Funktion:  Ed Pope er pot og pande med oberst
Grimswell. Han var næstkommanderende på
Grimswells allerførste Greensnake operation,
og obersten forstod hurtigt at Pope aldrig ville
stikke ham. Pope betragter sig selv som
retfærdighedens vogter, som en beskytter der
bekriger fjenden i Panama. Dette gør han uden
skam. Pope er idealist. Fra 1994 til i dag har
Pope deltaget i over 10 Greensnake operationer.
Han lever og ånder for det, og det har med tiden
gjort ham til en respekteret og frygtet mand.

Efter at Pope har ledt fem Greensnake operatio-
ner beslutter oberst Grimswell i marts 1996 at
lade sergent Louis Trapp få chancen som
næstkommanderende. Det går, som vi ved,
frygtelig galt, og Ed Pope genoptager sin rolle.
Under en operation i august 1996 såres Ed
Pope, men Pope er ligeglad; det giver ham bare
mere blod på tanden. I september 1996
kontaktes Pope af sin underordnede korporal
Eric Thornton, der fortæller om en sergent ved
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navn Louis Trapp. Trapp lækker informationer
til en vis Victorio Martines, Trapp er forelsket i
manden, Trapp er en tøsedreng, forklarer
Thornton, som har svært ved at skjule sin
foragt. Pope bliver rasende og går med det
samme til Grimswell. Obersten beordrer Pope
at tage hånd om sagen. Pope mødes med Louis
Trapp og truer ham. Uden at lægge fingrene
imellem tvinger Pope sergent Trapp til at
afslutte forholdet til Victorio Martines. Person-
ligt har Pope mest lyst til at tæske livet ud af
Trapp, men han holder sig tilbage. Og Pope
regner nu med, at affæren er overstået.
Men i slutningen af februar forstår Pope på Eric
Thornton, at det ukristelige homoseksuelle
forhold ikke er blevet termineret. Pope går
amok, konfronterer Louis Trapp og truer ham
på livet: Terminér forholdet nu eller dø, lyder
budskabet. Hvis du ikke selv smadrer den lille
bøsserøv, så skal jeg personligt gøre det. Få
dage senere begår Louis Trapp selvmord.

Forhold til spilpersonerne: Ed Pope har
allerede én gang bekendt sig til Hannah Petrie
og FBI. Pope blev adspurgt om sit forhold til
Louis Trapp, og Pope svarede sandfærdigt; han
hadede den lille svans, der ikke kunne klare
mosten, og han truede ham til at afslutte forhol-
det til trækkerdrengen Victorio. Nej, Ed Pope er
ikke verdens mest politisk korrekte menneske.
Ej heller har han diplomatisk sans. Udspørges
han af spilpersonerne, vil han - mere kortfattet -
gentage hvad han fortalte Hannah Petrie. Han
vil ikke lægge skjul på, at han sådan set ikke
gider at tale med efterforskerne, og at han skyr
dem som pesten. Men han vil være sandfærdig
fra start til slut. Samtidig vil han gøre det klart,
at han aldrig i livet vil stikke oberst Grimswell,
og at han vil beskytte Fort Clayton til sidste
åndedræt. Det betyder, at spillerne måske nok
kan bruge Pope som informationskilde; han er
immervæk en nøgleperson i intriget omkring
Louis Trapps død. Men spilpersonerne vil ikke
kunne bruge Popes informationer som beviser.
Sergenten vil aldrig stå offentligt frem og
anklage Grimswell eller tilsværte Fort Claytons
renommé.

paul mac allister, major
Baggrund: Paul Mac Allister er 39 år, men
ligner en gammel mand. Han har sorte rander
under øjnene og flere rynker end en 60-årig.
Majorens anstrengte forhold til oberst Grims-
well har sat sit præg. Mac Allister ligner en
slagen mand, der ikke ved hvad han skal gøre af
sig selv. Samtidig tyder hans flygtige blik på, at
han frygter noget eller nogen. Det er ikke uden
grund. Oberst Grimswell har gjort det klart for
Mac Allister, at han aldrig må røbe noget om
Greensnake. Ellers...

Mac Allister kom til Fort Clayton som kaptajn i
1993. Siden har han fra sidelinjen set Grims-
well lede den ene ulovlige mission efter den
anden. Mac Allister var næstkommanderende
på den anden Greensnake mission, så han ved
hvad de går ud på. Efter missionen nægtede
Mac Allister at deltage i flere ulovligheder, og
siden har Grimswell holdt ham i kort snor. Han
har kun tiltroet ham de vigtigste informationer,
og Mac Allister føler sig mere og mere frosset
ud af oberst Grimswell. Der går ikke en dag,
hvor Mac Allister ikke overvejer at rejse fra
Fort Clayton og anklage Grimswell offentligt.
Men samtidig går der ikke en dag, hvor majoren
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ikke håber på at overtage basen efter Grims-
well. Paul Mac Allister er i vildrede...

Funktion: Mac Allister er godt klar over, at der
er noget helt galt på Fort Clayton. Han aner, at
Grimswell har indgået en uhellig alliance med
Ed Pope. Med hensyn til Louis Trapps død ved
majoren kun, at soldaten gik for at være en
tøsedreng blandt mændene på basen, og at han
oplevede gradvist værre psykiske problemer
efter Greensnake 7 operationen. Mac
Allister kender ikke til de kon-
krete omstændigheder vedrø-
rende Trapps død. Til gengæld
kender Mac Allister fuldt ud til
Greensnake.

Forhold til spilpersonerne:
Mac Allister håber på at kunne
bruge spilpersonerne som
mellemmænd i sit korstog mod
Grimswell. Han vil forsøge at
kaste ansvaret for Louis Trapps
død over på obersten. Samtidig vil
han gøre spilpersonerne opmærk-
somme på alliancen mellem Ed Pope
og obersten. Majoren lægger ikke skjul
på, at han har egoistiske motiver. Han
ønsker at miskreditere oberst Grims-
well, så han selv kan overtage
magten på Fort Clayton.

Mac Allister kan blive spiller-
nes vigtigste allierede på Fort
Clayton. Som udgangspunkt vil han beskytte
sig selv, men hvis spilpersonerne presser ham
vil han indvilge i at vidne offentligt mod oberst
Grimswell. Det kræver dog gode overtalelses-
evner.

eric thornton, korporal
Baggrund: Eric Thornton er 29 år
gammel. Han er gift med Sophie og har
et barn med hende. Konen og barnet bor i
Houston. Thornton blev overflyttet til Fort
Clayton i 1995, som korporal for en deling
under kompagni B. Siden slutningen af 95 delte
korporalen barak med Louis Trapp. Hurtigt
opstod et personligt venskab mellem de to
soldater.

Funktion:  Thornton har altid betragtet Louis
Trapp som en nær ven. Thornton er selv gift, og
sammen talte de to soldater om deres familieliv,
om Houston, om deres børn. Thornton har altid
følt at Louis Trapp på én eller anden måde var
lige som ham. Men efter en træningsmission i
marts 1996 (Greensnake 7) gik en del af deres
venskab i stykker. Trapp opførte sig som en
sissy, og han opsøgte utallige gange feltlægen
Adam Krakowski, en erklæret bøsse som alle på

basen hader. Samtidig begyndte Trapp at
forlade basen i tide og utide, for at ‘tage ind til
byen’. Han ville ikke have Thornton med sig,
og Eric følte sig forsmået og forbigået af sin
nære ven.
I september 1996 døde Thornton og Trapps
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venskab. En aften kom Trapp fuld hjem fra den
lille by Chepo og bekendtgjorde, at han var
forelsket i en mand ved navn Victorio. En
åbenbaring, der bestemt ikke passede ind i
Thorntons verdensbillede. Trapp fortalte
umotiveret om sit forhold til Martines, om sin
tryghedstrang, om det umenneskelige pres han
følte lå på hans skuldre. Thornton kunne ikke
fatte, at Louis Trapp nu viste sig at være en
anden mand, end den han var blevet så gode
venner med. Korporalen følte afsky for sig selv,
men i særdeleshed for Louis Trapp.

Thornton er et simpelt familiemenneske. Som
sådan var det umuligt for ham at acceptere
Louis Trapps homoseksuelle tendenser. Næste
dag gik korporalen til sin overordnede Ed Pope
og fortalte om Louis Trapps forhold. Thornton
anede samtidig også Trapps forræderi og
fortalte Pope om sine formodninger. Senere så
han fra sidelinjen Trapp blive indkaldt til møde
på oberstens kontor. Han så Trapp vende tilbage
til barakken, nedslået. Et øjeblik så Thornton
den gode mand, han engang var blevet så gode
venner med. Men de to soldaters venskab var
dødt nu.
Fra sidelinjen så Thornton Louis Trapp be-
kæmpe sine indre dæmoner. Thornton opdagede
hurtigt, at Trapp stadig så Martines og altså
ikke havde rettet sig efter Ed Popes ordrer. Men
korporalen kunne ikke, ville ikke længere tage
stilling til vanviddet. Først fem måneder senere,
i februar, blev det for meget for Eric Thornton.
Igen gik han til Pope, igen gik Pope til Grims-
well. De to bad Trapp om at terminere forholdet
til Martines. I begyndelsen af marts måned
begik Louis Trapp selvmord.

Nu vil selvbebrejdelserne ingen ende tage for
korporalen. Han føler sig ansvarlig for sin vens
død. Samtidig fryder en del af ham sig over, at
der nu er en bøsse mindre i verden. Denne indre
konflikt er ved at drive Thornton til vanvid.

Forhold til spilpersonerne: Over for spil-
personerne vil Thornton virke som et alkoholi-
seret nervevrag med dybe moralske kvaler. Han
tøj er i urede, han er ubarberet, han bæller af
flaskerne. Barakken er ét stort rod, og Thornton
synes selv temmelig ligeglad med det hele.

Alligevel vil han hellere end gerne bekende sig
til spilpersonerne: Han kan forklare, at Trapp

gik psykisk ned efter en træningsmission i
marts 96. Men han vil afvise at det havde noget
at gøre med familien. Snarere vil Thornton
beskrive Trapp som et skvat. Thornton kan også
fortælle, at Trapp i stigende grad efter
Greensnake 7 besøgte bøsserøven Krakowski.
Endelig kan Thornton bekræfte, at Trapp mere
og mere tog på natlige besøg uden for basen, i
byen Chepo.

Thornton er ikke klar over, at Trapp tog amfeta-
min. Korporalen var så opslugt af sit had/
venskabsforhold til Louis, at det blændede ham.
Selvom det må have været åbenlyst, så undgik
det altså korporalens opmærksomhed, at hans
sambo tog stoffer.

Kun hvis spilpersonerne presser Thornton vil
han fortælle dem om sit dilemma. I så fald kan
Thornton berette om Trapps forhold til Victorio
Martines, og han kan fortælle at han to gange
gik til Ed Pope. Endelig vil Thornton fortælle
om sine kvaler, efter Louis Trapp begik selv-
mord. Korporalen føler at han har del i Trapps
deroute og død. Men Eric Thornton er ikke et
sekund i tvivl om at Trapp rent faktisk begik
selvmord.

adam krakowski, feltlæge
Baggrund: Adam Krakowski er 36 år gammel.
Han er en spinkel mand med velsoigneret lyst
hår. Han bærer designerbriller, går gerne i
modetøj og drikker helst te. Han synes at
komme mere end almindeligt godt ud af det
med sin sekretær, og han har en forkærlighed
for bonsai-træer. Han har været på Fort Clayton
siden 1992.

Krakowski er oprindeligt fra New York og
tjente en stund på kasernen dér. Men det rygte-
des hurtigt at han var homoseksuel, og med al
hast måtte han forflyttes til en anden base.
Krakowski valgte at blive forflyttet så langt
væk som overhovedet muligt, til et sted hvor
personalet forhåbentlig havde vigtigere ting at
gå op i, end feltlægens privatliv. Da han ankom
til Fort Clayton i 93, anlagde Krakowski en
bevidst mere maskulin fremtoning. Ringene på
fingrene røg, øreringene røg, han gik over til at
drikke kaffe, og han hang plakater af storbarm-
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ede modeller op i felthospitalets venteværelse.
Men så småt er den facade begyndt at krakelere,
og så småt føler Krakowski sig accepteret af
basens personnel. Selvom han endnu forsøger at
holde sine mere feminine sider skjult, rygtes det
på basen at han er homoseksuel. Det er der
mange, der har det skidt med.

Funktion: Adam Krakowski kan blive en vigtig
allieret på Fort Clayton, hvis spilpersonerne kan
sætte sig ud over hans facon. Krakowski har
haft en tæt kontakt til Louis Trapp siden
Greensnake 7 operationen. Det er hverken
første eller sidste gang, Krakowski har måttet
behandle basens soldater for skudsår. Selvom
Krakowski holdes ude af det gode selskab, er
han godt klar over at Greensnake operationerne
er mere end træning. Men Krakowski lever i en
evig frygt for soldaternes vrede, og derfor vil
han aldrig stå frem og anklage nogen offentligt.
Tværtimod er Krakowski mere end taknemme-
lig for, at han bliver ladet i fred - sådan da.

Forhold til spilpersonerne: Adam Krakowski
ved, at Louis Trapp gik psykisk ned efter
Greensnake 7. Feltlægen ved også at Trapp gik i
hundene under sin ekstraordinært bevilgede
orlov i marts 1996. Krakowski ved at Trapp
noget tid efter begyndte at tage stoffer, skønt
han ikke ved hvem der sælger dem. Endelig ved
Krakowski, at Trapp i den sidste tid havde en
form for konfrontation med Nathaniel Grims-
well. Feltlægen mener personligt, at det var den
konfrontation der førte til Trapps selvmord.

Med hensyn til Trapps hyppige sygebesøg på
hospitalet kan Krakowski fortælle, at de intet
havde at gøre med ryg- eller mavesmerter.
Snarere virkede Trapp som et pint menneske,
der havde behov for kontakt og trøst. Det
forsøgte Krakowski at give ham, samtidig med
at han gav Trapp nogle smertestillende piller. I
Trapps militærjournal valgte Krakowski at
dække over Trapps egentlige problemer, for at
beskytte sergenten. Set i bakspejlet indser
feltlægen nu, at det formentlig var en rigtig
dårlig idé.

Krakowski kan bevidne at Trapp havde amfeta-
min i blodet da han døde. Krakowski tror på
selvmordsteorien, men han tror også at oberst
Grimswell har del i selvmordet. Samtidig tror
Krakowski, at FBI fandt ud af mere end de

offentliggjorde. Udfra sine samtaler med Trapp
mener Krakowski ikke at de ægteskabelige
problemer har noget som helst med sergentens
død at gøre. Tværtimod virkede Trapp som en
kærlig familiefar, der holdt god kontakt til
familien og altid talte om dem i rosende ord.

Krakowski kan desuden lede spillerne på sporet
af Greensnake operationerne. Feltlægen har det
sidste års tid behandlet en del skudsår, og skønt
Krakowski ikke er helt klar over de såkaldte
træningsoperationers art, så ved han at de
dækker over noget andet. Krakowski kan
bekræfte, at træningsoperationerne syntes at gå
helt galt fra april 96 til oktober 96, hvor lægen
måtte behandle adskillige soldater.
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alice trapp, enke
Baggrund: Alice Trapp er 32 år gammel.
Hendes datter, Emily, er to år gammel. Sammen
bor de i Houston, Texas. Alice Trapp blev gift
med Louis Trapp i 1983. Da Louis blev forflyt-
tet til Fort Clayton besluttede parret sammen, at
Alice og Emily skulle blive i Houston. Siden
Louis’ død har de måttet flytte til en mindre
lejlighed i byens udkant. Alice Trapp har
genoptaget sit job som bankrådgiver.

Funktion: Alice Trapp er årsagen til at der
overhovedet foretages en ny efterforskning af
Trapp-sagen. For Alice Trapp nægter at accep-
tere, at hendes mand gennem ni år skulle have
begået selvmord. Samtidig er hun dybt fortørnet
over, at FBI offentligt har givet hende skylden
for Louis’ død. Ifølge FBI skyldes hans selv-
mord ægteskabelige problemer. Det kan Alice
Trapp ikke få til at passe, og hun er overbevist
om at Louis’ psykiske problemer havde at gøre
med begivenheder på Fort Clayton. Alice
mistænker i særdeleshed oberst Nathaniel
Grimswell for ikke at være den rare alfaderlige
figur, som han tager sig ud for at være. Alice
Trapp ønsker udelukkende oprejsning for sig
selv og sin mand.

Forhold til spilpersonerne: Alice Trapp ved at
hendes mand blev skudt under en trænings-
mission i marts 1996. Hun ved også at Louis
gik psykisk ned på grund af episoden i junglen.
Men hun ved samtidig at hendes mand var et
godt menneske. Hvis han gik ned, var det fordi
nogen skubbede ham over kanten.

Alice Trapp kan desuden bevidne, at Louis ikke
var sig selv under den sidste orlov, kort tid før
hans død. Under orloven anklagede han oberst
Grimswell for at forlange for meget af ham.
Men, mener Alice Trapp, hendes mand var ikke
typen der ville begå selvmord. Havde han haft
problemer på basen, ville han have fortalt Alice
det. Alice tror, at Louis Trapp blev myrdet på
grund af den såkaldte træningsoperation. Hun
mener at Louis fandt frem til noget eller måske
truede med at afsløre noget, som obersten eller
en anden ikke mente tålte dagens lys.
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victorio martines, gigolo
Baggrund: Victorio Martines er 29 år gammel.
Han har en atletisk figur, han ser godt ud, og en
lidenskabelig ild danser i hans øjne. Havde
Martines boet i USA, var han nok blevet foto-
model. Men Victorio er født i Panama og
opvokset under trange kår i Panama City. Hans
forældre ofrede sig for at Victorio kunne gå i
skole. Martines er veltalende og absolut ikke
dum. Som hans forældre håbede er Victorio
Martines sluppet ud af fattigdommen. Men de
ved ikke hvad deres søn i virkeligheden bedri-
ver. I en alder af 22 rejste Victorio fra Panama
City til den lille by Chepo, hvor han endnu bor.
Jævnligt sender han penge til sine forældre, og
han besøger dem ofte. Så vidt de ved, arbejder
Victorio som receptionist på hotel Bocas del
Toro.
I virkeligheden har Martines et dobbeltjob.
Dels er han trækkerdreng på hotellet, og
dels er han kurér for den lokale narko-
baron Eduardo Del Reyes. Og det har
han det fint med. Victorio Martines er
homoseksuel og betjener fortrinsvis
mandlige kunder fra Fort Clayton. De
informationer han kan trække ud af
sine kunder, sælger Victorio videre til
Del Reyes.

Funktion: Victorio Martines mødte
Louis Trapp i marts 1996, under sergent-
ens ekstraordinære orlov fra Fort
Clayton. Trapp var helt ude af den og
både fuld og skæv, da han en aften
gik med Martines op på værelse
21. Trapp fortalte i sin rus at han
var blevet skudt, at han ikke
kunne klare det, at det var hans
første reelle kampsituation
nogensinde. Hele natten holdt
Victorio Martines om den
grædende sergent. Aftenen
efter vendte Trapp tilbage, nu
mindre beruset, og de to mænd
elskede. Ligeså den næste nat.
Martines havde medlidenhed med Louis
Trapp. Samtidig så han i sergenten en
guldgrubbe, en mand der var villig til hvad
som helst for en smule ømhed. Og som selv
havde behov for at fortælle om forholdene på
Fort Clayton. Så Martines lod Trapp fortælle,

og hurtigt forstod han at der foregik ulovlighe-
der på militærbasen, som påvirkede Eduardo
Del Reyes’ virksomhed.
Efter noget tid begyndte Martines at trække
informationer ud af sergent Trapp. Sergenten
fortalte om Greensnake operationerne, og
Martines forstod at Trapp på en måde forsøgte
at hævne sig på oberst Nathaniel Grimswell.
Trapp begyndte sågar at give Victorio hemme-
ligt stemplede papirer om operationerne. På det
tidspunkt var de to mænds forhold venskabeligt.
Victorio tog ikke længere penge for sine ‘ydel-
ser’.
Fra marts til september 1996 videregav Louis
Trapp hemmelige informationer til Victorio
Martines, som Martines solgte videre til
Eduardo Del Reyes. Trapp var åbenlyst forel-
sket i Victorio, og Victorio havde sympati for
sergenten og hans dilemma.
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Fra september 96 ændrede de to mænds forhold
karakter. Trapp var øjensynligt frustreret og
irriteret, og han begyndte at holde kortene
tættere ind til kroppen. Martines mistænkte at
man på basen havde opdaget hans ulovlige
spionageaktiviteter. Han forsøgte at presse
sergenten til at fortælle, hvad der var sket, men
Trapp lukkede sig ind i sig selv. Samtidig var
hans behov for ømhed og tryghed større end
nogensinde. Martines holdt i nogen tid igen
med spørgsmålene.
I Januar 1997 gjorde Eduardo Del Reyes det
klart for Martines, at han måtte have nye
informationer om operationerne på Fort
Clayton. Del Reyes lovede Victorio et fyrsteligt
honorar for hans tjenester. Og Victorio satte -
modvilligt - Trapp stolen for døren. Men
sergenten nægtede at videregive flere informa-
tioner, og de to mænds forhold forværredes. De
mødtes endnu, men venskabeligheden var ved
at dø.
I slutningen af februar 97 tog Louis Trapp på
orlov til Houston. Mandag den anden marts
mødtes han for sidste gang med Victorio Mart-
ines på Bocas del Toro. Sergenten var høj, fuld,
usammenhængende; kort sagt et nervevrag.
Victorio prøvede at forstå, hvad der var sket,
men Trapps ord gav ingen mening. Trapp var
aggressiv, Trapp undskyldte sig, Trapp var ked
af det. Efter et ulidenskabeligt knald tog sergen-
ten i gråd tilbage til Fort Clayton.
To dage senere fortalte en anden kunde Victorio
Martines, at Trapp havde begået selvmord.
Dagen efter det troppede FBI agent Hannah
Petrie op og ville vide alt om Victorios forhold
til sergent Louis Trapp. Victorio fortalte hende
at Trapp var en kunde.

Forhold til spilpersonerne: Martines er bange.
Nogen på Fort Clayton kender til hans sande
forhold til Louis Trapp, og Martines frygter at
den eller de personer vil gøre ham ondt. Men
samtidig nærer Victorio endnu stor sympati for
den døde sergent. Han kunne vitterligt lide
Louis Trapp, og han føler sig medskyldig i
sergentens død. Men Victorio er samtidig
overbevist om at Trapp blev myrdet. Hans
forhold til spilpersonerne kommer helt til
at afhænge af deres fremtræden.
Viser spilpersonerne sig som company-
men, der udelukkende er ude på at støtte
FBI i deres konklusioner, vil Martines give
dem samme historie som han gav Hannah

Petrie. Louis Trapp var en kunde og ikke andet.
Udtrykker spilpersonerne derimod et oprigtigt
ønske om at komme til bunds i affæren, vil
Martines åbne mere op. Han vil da fortælle om
sit personlige forhold til Louis Trapp, om
Trapps psykiske nedtur, om sergentens proble-
mer efter træningsoperationen i marts 96.
Kun hvis spilpersonerne helt og aldeles stiller
sig på Martines’ side og direkte udtrykker, at de
er interesserede i at fælde oberst Grimswell, vil
Victorio Martines fortælle dem om Trapps
spionage-aktiviteter.
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martin sachs, feltpræst
Baggrund: Martin Sachs er 41 år gammel, født
i 1951. Han er uddannet teolog fra Washington
University og har siden 1979 arbejdet på
forskellige militærbaser i USA. I 1987 søgte
han om at blive overflyttet til Fort Clayton,
hvor han endnu er ansat som feltpræst. Sachs er
en sær snegl. En spinkel mand med en alvorlig
mine, svindende gråt hår og små runde briller.
Sachs er evigt alvorlig og altid kortfattet. Han
forstår ikke humor, og han kigger konstant på
sit ur, som om han skal nå noget. Sachs er en
opportunist, som betragter kirken i hæren som
sit personlige forskningsprojekt.

Funktion:  Martin Sachs har ingen reel funktion
i Sidste Stik. Han er en underlig mand, der har
noget på alle. Han har gentagne gange snakket
med Louis Trapp og kender til sergentens
forhold til Victorio Martines. Han ved også at
Trapp i september 1996 begyndte at tage
stoffer. Endelig ved han at Trapp deltog i
Greensnake 7.
Martin Sachs skal betragtes som en joker i
scenariet. Han ved stort set alt, men hans
tavshedspligt forbyder ham at udtale sig til
spilpersonerne. Samtidig er han en nysgerrig
person, der nyder at grave smuds frem.

Forhold til spilpersonerne: Sachs er en Deus
Ex Machina, en mystisk figur som spillederen
kan benytte sig af efter for godt befindende. I
udgangspunktet skal Sachs bare være underlig,
men spillederen kan bruge ham som en hjæl-
pende hånd til spillerne; eller omvendt som en
støtte til oberst Grimswell. Måske vil Sachs
hjælpe spillerne med at fælde obersten. Måske
vil han sladre til Grimswell om spillernes
efterforskning. Måske vil han inkriminere dem.
Hvordan Sachs indgår i plottet kommer helt an
på den konkrete udvikling, og på spillederens
luner.

bob sorenson, narkosmugler
Funktion:  Vi ved at han hedder Bob Sorenson
og har leveret amfetamin til Louis Trapp. Hans
eneste funktion i scenariet er at have været
leverandør til Trapp. Der refereres ingen steder

til ham, han står ikke nævnt i nogen rapporter,
og ingen kan sætte navn på, hvem det er der
sælger narko på Fort Clayton. Hele scenariet
forbliver Sorenson en unavngiven person. Det
vigtige for plottert er at sandsynliggøre, at
Trapp skulle have købt sine stoffer af en soldat
på basen.
Hvis spillerne alligevel på én eller anden måde
skulle finde frem til Sorensons navn og sætter
sig for at finde ham, så er han på orlov i New
York i disse dage. Spillerne kan ikke finde frem
til ham, og han er for så vidt ligegyldig for
deres efterforskning.

harriet jones, psykolog
Funktion: Lige som Bob Sorenson er Harriet
Jones ubetydelig for spillernes efterforskning.
Hendes bidrag til scenariet består i den psykolo-
giske evaluering af Louis Trapp. Harriet Jones
har ikke noget at tilføje. Hvis spillerne spørger
til hende, så er hun på orlov i Minneapolis i to
uger. Hvis spillerne vil have hendes troværdig-
hed bekræftet, så kan enhver på basen fortælle
at Jones er kompetent, professionel, et godt
menneske og så videre. Hendes evaluering af
Trapp står ikke til at anfægte.

gladys messerschmidt, chef
Baggrund: Gladys Messerschmidt er 52 år
gammel, leder af Hærens Efterretningstjeneste.
Messerschmidt er en sand jernlady, en kontant
kvinde med sine meningers mod. Hun er en
mesterstrateg, kold og afregnende, og hun har
stor respekt for hæren som organisation. Samti-
dig er Gladys Messerschmidt en god diplomat,
der forstår at fremvise resultater der tilgodeser
mange forskellige interesser. Messershmidt
sidder på en brændvarm stol, og hun forstår at
forvalte sin position godt. Gladys
Messerschmidt har været leder for Hærens
Efterretningstjeneste i fire år. I de fire år har
hun måttet leve med den evige hån fra de
mandlige ansatte, der finder det paradoksalt at
en kvinde sidder i netop hendes stol. I løbet af
de fire år har Messerschmidt dog formået at
indgyde respekt omkring sig, og så småt er
kritikken begyndt at aftage. Direkte angreb
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preller desuden fuldstændig af på hende.

Funktion:  Gladys Messerschmidt har to
funktioner i Sidste Stik. Dels skal hun - på
baggrund af spilpersonernes efterforskning -
beslutte, hvordan deres fund skal håndteres, og
hvad de kan bære. Dels skal hun evaluere
spilpersonernes håndtering af efterforskningen,
og i særdeleshed Peter Hanssons. Med hensyn
til det første er der to mulige udfald. Enten kan
Messerschmidt vurdere at Tjenesten må holde
sig til FBIs rapport. I så fald opretholdes
indtrykket, at Louis Trapp var et råddent æble
der begik selvmord på grund af ægteskabelige
problemer. Eller også kan Messerschmidt
angribe oberst Nathaniel Grimswell. I så fald
må hun træde varsomt; for Nathaniel Grimswell
kan måske nok afsættes, men det må gøres
uden at skabe for meget opmærksom-
hed. Messerschmidt vil gøre alt i
hendes magt for at undgå en
medieskandale. Hun er retskaf-
fen og vil straffe dem, der
straffes bør. Men hun vil ikke
straffe hæren eller Fort
Clayton som sådan. I kapitel
fire beskriver jeg videre,
hvordan spillernes efterforsk-
ning og konklusioner kan
påvirke Messerschmidts ende-
lige beslutning og scenariets
udfald.

Forhold til spilpersonerne:
Formentlig kommer spilpersonerne
først i kontakt med
Messerschmidt sidst i scena-
riet. Her skal de rapportere
direkte til hende, samtidig
med at de skal evaluere
deres indsats på Fort
Clayton. Undervejs i
efterforskningen kan
spillerne vælge at ringe til
hende, hvis de har spørgs-
mål. I så fald vil
Messerschmidt så vidt muligt
lade dem tage deres egne
beslutninger, og gøre det klart for
dem, at det er dem der leder efter-
forskningen. Under deres ophold på
Fort Clayton fungerer spilpersonernes
gruppe som en selvstændig enhed.

Men Messerschmidt kan også få en anden rolle
i scenariet. Jeg uddyber senere, hvordan Sidste
Stik udvikler sig rent dramatisk. I forbindelse
med den dramatik er det en mulighed, at spil-
lerne vil blive ved med at lede efter mord-
beviser, vil blive ved med at efterforske selvom
de reelt har gravet alt frem. Vi ved hvad scena-
riet lægger op til, men det ved spillerne ikke.
Derfor kan det blive nødvendigt at bruge
Gladys Messerschmidt som en stopklods for
spillernes videre efterforskning. Med andre ord
kan hun ringe og bede dem om at komme
tilbage til Washington for at aflægge rapport.
Måske har hun talt med Grimswell, som har
sladret om interne stridigheder i gruppen.
Måske ønsker hun blot at holde et nært opsyn
med spilpersonerne; de er immervæk ikke

superagenter. Uanset årsagen kan
spillederen bruge Gladys

Messerschmidt til at afslutte
scenariet. Som sagt kommer

jeg i næste kapitel nærmere
ind på, hvordan det skal
håndteres.
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bocas del toro
Hvor kapitel to giver et overblik over de invol-
verede parter i sagen, diskuterer jeg her
efterforskningens forløb og de tre hoved-
elementer, der indgår i opklaringen af sagen:
Greensnake operationerne, Louis Trapps
forræderi og forhold til Victorio Martines, og
sergentens endeligt. Sidst i kapitlet her diskute-
rer jeg hvordan scenariet kan udvikle sig
dramatisk, fra efterforskningens begyndelse til
den endelige konfrontation med oberst Grims-
well. Men først altså et overblik over sagens tre
hovedelementer.

greensnake operationerne
Baggrund: I 1994 indledte oberst Nathaniel
Grimswell sin private krig mod Panamas
narkokarteller. Efter mange års helt ordinære
træningsoperationer i Panamas jungle, slog det
endelig klik for obersten, der besluttede sig for
at føre sit eget korstog. Til Greensnake 1
samlede obersten en gruppe soldater fra forskel-
lige af Fort Claytons kompagnier, der hver især
havde udtrykt sympati for oberstens holdninger.
Obersten ledte alene operationen. Operationen
var en succes, og i løbet af 94 og 95 fuldførte
Grimswell og hans trup endnu fire operationer.
For hver operation valgte Grimswell en næst-
kommanderende, som han fornemmede var
loyal og kapabel. En af disse næstkommande-
rende var Paul Mac Allister; en anden den
kontante sergent Ed Pope. Pope viste sig at
være en god mand, mens Mac Allister var en
fejlvurdering. Han var helt uenig med oberstens
i hans retfærdighedsopfattelse.
Da den lovende sergent Louis Trapp, en god
familiefar og en god soldat, i 1996 adspurgte
obersten om træningsmissionerne, besluttede
Grimswell at lukke ham ind i varmen. Trapp
blev udnævnt til næstkommanderende på
Greensnake 7, skønt obersten vidste at Trapp
ikke havde nogen kamperfaring. Nu skulle
obersten nok få en mand ud af Louis Trapp!
Som vi ved viste det sig at være en katastrofal
beslutning. Under Greensnake 7 trængte grup-
pen dybt ind i junglen og lagde et baghold for

en konvoj med narkobaronen Eduardo Del
Reyes’ varer. Men konvojens vagter var stærkt
bevæbnede, bagholdet mislykkedes og Louis
Trapp blev såret. Grimswell var naturligvis
rasende og svor en snarlig hævn.
Det viste sig senere hen, at Louis Trapp ikke
var mand nok til at klare det psykiske pres efter
skudepisoden, og Grimswell vendte naturligt
tilbage til superpatrioten Ed Pope som næst-
kommanderende. Obersten indså at Pope - en
handlingens mand - aldrig ville forråde ham.
Som spilpersonerne ankommer til Fort Clayton
har Grimswell gennemført i alt 11 Greensnake
operationer, hvoraf syv med Ed Pope som
trofast sekundant.

Greensnake operationerne går i al deres enkelt-
hed ud på at trænge ind i junglen og angribe
forskellige narkotikarelaterede mål;
produktionsfaciliteter, konvojer og så videre.
Grimswell er ikke som sådan interesseret i at
slå narkokurérerne og de øvrige arbejdere ihjel;
snarere er det faciliteterne, laboratorierne,
logistikken han går efter. Grimswell er desuden
en glimrende strateg, og han kaster ikke
hovedkuls sin deling ud i hasarderede angreb.
Han slår kun til, hvis han mener det kan lade sig
gøre uden tab af menneskeliv. Til gengæld er
Grimswell ingen god diplomat. Greensnake har
forvoldt ham problemer med de lokale myndig-
heder, som mistænker at der foregår noget i
junglen. Indtil videre har Grimswell holdt sin
ryg fri fra direkte anklager, men presset er
tiltagende...

Operationernes ulovlighed nødvendiggør altså,
at Grimswell spiller med lukkede kort over for
alle udenfor stående. Udadtil klassificeres
Greensnake som træningsmissioner med simu-
lering af kampsituationer og indføring i gue-
rilla-taktikker. Det er der ikke noget underligt i;
Fort Clayton er immervæk et jungletrænings-
center. Udadtil udleveres der udelukkende løse
skud til soldaterne. I virkeligheden har Grims-
well i sin tid på Fort Clayton oparbejdet et
privat lager af ammunition og våben, som hen
ad vejen er blevet afskrevet som svind på de
officielle papirer. Alle der har deltaget i en
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Greensnake operation kender til dette lager, og
rygterne går på basen.

Netop det er helt centralt for scenariet. De fleste
på Fort Clayton ved godt, at der foregår noget
fordægt. De fleste ved, at oberst Grimswell
skjuler en hemmelig agenda for omverdenen.
Men soldaterne på Fort Clayton er ligeglade.
Faktisk er de helt enige med oberst Grimswell.
De ser obersten som en stor leder, der har sine
meningers mod, og som stadig tror på en art
retskaffenhed. De ser Greensnake som en
mulighed for at spille en rolle i det Store Spil.
Soldaterne har måske nok meget forskellige
motiver, men de er enige om målet: Oberst
Grimswell må gøre hvad han må gøre, for
obersten er et godt menneske.

Efterforskning:  Greensnake operationerne er
et af motiverne til sergent Trapps selvmord.
Hvis spillerne vil forstå, hvordan nogen overho-
vedet kunne finde på at stikke sig selv 26 gange
i brystet med en kniv, så må de finde frem til
Greensnake. I Sidste Stik peger en lang række
spor på Greensnake operationerne og oberst
Grimswells rolle:

- Dels de parter, der på den ene eller den anden
måde er eller har været involveret i
operationerne; det være sig obersten selv, Ed
Pope, Paul Mac Allister, Adam Krakowski.

- Dels de parter, der har hørt om Greensnake
operationerne og i nogen grad kender til dem;
Victorio Martines og Alice Trapp.

- Dels de fysiske beviser for, at Greensnake
eksisterer og måske dækker over noget mere;
skudsåret i Louis Trapps skulder, de mange
indlæggelser på Krakowskis hospital, en refe-
rence til en Greensnake fil blandt Trapps
ejendele; de øvrige Greensnake filer fra Fort
Claytons arkiver.

Med hensyn til de fysiske beviser, er Fort
Claytons arkiv spillernes bedste informations-
kilde. I HANDOUT 4, listen over Louis Trapps
ejendele, indgår en seddel med referencen: „X-
1209/ O-G09/ USARSO“. Filen, som spillerne
kan rekvirere på arkivet, er en oversigt over
Greensnake 9 operationen. Louis Trapp læk-
kede oplysninger om operationen til Victorio
Martines, og missionen gik grueligt galt. Filen

indgår også i scenariets appendiks som
HANDOUT 5. Samtidig kan spillerne på
arkivet rekvirere HANDOUT 6, en oversigt
over samtlige Greensnake operationer. Sam-
menholdt med informationerne om Trapps
skudsår, burde det give spillerne anledning til at
tro, at Greensnake operationerne ikke er, hvad
de synes at være. Derudover kunne sedlen i
Trapps jakkelomme give spillerne grund til at
mene, at sergenten måske lækkede informatio-
ner til nogen.

Hvad så? Til sammen danner udtalelser og filer
fra arkivet et helt billede af Greensnake
operationerne. Det billede kan spillerne bruge
til to ting: dels til at mistænke oberst Grimswell
og Ed Pope, og dels til at forstå baggrunden for
Trapps død. I forbindelse med det første er det
vigtigt for spillerne at forstå, at deres opgave er
at undersøge et dødsfald; ikke at bringe dom
over Fort Clayton. Samtidig lægger Sidste Stik
op til, at spillerne alligevel vil og må forholde
sig til Greensnake og til oberst Grimswells
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ulovligheder. I forbindelse med det andet giver
Greensnake informationerne måske nok spil-
lerne et klarere indtryk af ‘arbejdsklimaet’ på
militærbasen. Men de hverken be- eller
afkræfter FBIs selvmordsteori.

louis og victorio
Baggrund: I kapitlet ‘Livet Før Døden’ har jeg
beskrevet historien om Louis Trapps forhold til
Victorio Martines. Trapp flygtede fra blodige
drømme og fandt trøst hos trækkerdrengen
Martines på hotel Bocas del Toro i byen Chepo.
Trapp forelskede sig i Victorio, Victorio havde
sympati for Trapp. Victorio begyndte at trække
informationer ud af sergenten. På et tidspunkt
bekendte Trapp sig til vennen Eric Thornton.
Thornton gik til Pope. Pope gik til Grimswell.
De bad først én gang, så endnu en gang i
februar 97 Louis Trapp om at terminere forhol-
det. Anden gang leverede Ed Pope pointen så
kontant, at Louis Trapp i al sin ulykkelighed
begik selvmord af ren afmagt. Det er denne
tragedie og baggrunden for den, som spillerne i
Sidste Stik skal finde frem til.

Efterforskning:  Med hensyn til Trapps homo-
seksuelle forhold til Martines skal spillerne
finde frem til to centrale elementer: Trapps
forelskelse og Trapps spionagevirksomhed. Det
første element er der især to spor, der leder til:

- Korporal Eric Thornton har fået fortalt hele
historien af Louis Trapp. Men Thornton afskyr
sig selv og sin gamle ven, og han er en svær
nød at knække.

- Blandt Louis Trapps ejendele kan spillerne
finde dels et visitkort fra hotel Bocas del Toro,
dels et brev fra Victorio Martines. Brevet er
gengivet i appendikset som HANDOUT 7. På
Fort Clayton er det desuden ingen hemmelig-
hed, at Bocas del Toro er et snusket hotel, der
samtidig fungerer som bordel.

For at komme til bunds i opklaringen af Trapps
forhold til Martines må spillerne immervæk
tage til hotellet og møde Victorio Martines.
Martines er en nøgleperson i Sidste Stik, og
spillernes håndtering af deres møde med ham
har stor betydning for, hvor meget de får gravet

op. Umiddelbart vil Martines kun indrømme at
have haft et kunde-klient forhold til sergenten.
Presser spillerne ham, vil han endda erkende at
Trapp var forelsket i ham, og at han selv havde
sympati for Louis. Men kun hvis spillerne
vitterligt viser en oprigtig interesse i at fælde
oberst Grimswell og sætte en stopper for de
ulovlige aktiviteter på Fort Clayton, vil Mart-
ines fortælle om Louis Trapps spionage-
virksomhed for ham og Eduardo del Reyes. Det
er kun Martines, Pope og Grimswell der kender
til den side af Trapps tragedie.

Hvad så? Forståelsen for det homoseksuelle
kærlighedsforhold mellem Trapp og Martines
kan, ganske som Greensnake operationerne,
pege både på selvmord og på mord. Som sådan
kan spillerne altså ikke bruge oplysningerne til
at komme deres mål nærmere. Snarere bidrager
de til at tegne et andet billede af Louis Trapp og
hans verden. Det billede har til formål at tvinge
spillerne til at forholde sig til oberst Grimswells
ulovligheder. Grimswell mener måske selv at
alt er i skønneste orden, men Louis Trapps
historie tyder på noget andet. Måske begik
Trapp selvmord, måske blev han myrdet.

louis trapps død
Baggrund: Klokken halv fem om morgenen,
tirsdag den tredje marts, står Louis Trapp op før
alle andre. Han ifører sig joggingtøj og løber ud
på Fort Claytons træningsbane, hvor han løber
til sveden driver af ham. Han sluger et par
piller, løber videre. Han håber på at få afløb for
sit raseri, men amfetaminen i hans blod gør bare
Trapp endnu mere rasende, endnu mere afmæg-
tig. Trapp sluger en pille til, og på et tidspunkt
er han følelsesløs. Intet er virkeligt længere, det
hele er et mareridt, og Trapp stikker sig i
brystet. Amfetaminen gør sit til at Trapp ikke
opfatter smerten. Igen og igen stikker han sig
med kniven, og hvert stik gør ham mere ra-
sende. Til sidst giver sergentens krop op. Det er
sandheden om Louis Trapps død, og hvorend
utroværdige FBIs konklusioner må synes for
spillerne, så vil de ikke på Fort Clayton finde
beviser på nogen anden teori.

Efterforskning:  I virkeligheden er FBIs rap-
port (HANDOUT 1) om Louis Trapps død helt
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sandfærdig, hvad angår selvmordsteorien.
Rapportens eneste problem er, at selvmords-
metoden i sig selv er grotesk. Rapportens
vigtigste pointer er følgende:

- Trapps fingeraftryk blev fundet på kniven.

- Stikkene i sergentens krop svarer til, at han
skulle have stukket sig selv med kniven.

- Amfetaminen i Trapps blod sandsynliggør, at
Trapp kunne have stukket sig så mange gange
før han døde.

Udover det der står nævnt her, understøtter
fundet af amfetamin i Trapps toilettaske FBIs
teori. Men amfetaminen, obduktionen og
fingeraftryk analysen er samtidig de eneste
spor, der kan forklare hvordan Louis Trapp
døde. Der er ingen vidner, og der kunne i
teorien have været én eller flere andre personer
til stede på dødstidspunktet.

Hvad så? Sidste Stik bygger i sit udgangspunkt
på det usandsynlige i Trapps påståede selv-
mord. Spillerne vil lede efter mord gennem hele
scenariet. Og hvorfor ikke? Der er jo motiver

nok, og Trapp viser sig ikke at være nogen
engel. Men i virkeligheden handler scenariet
om noget helt andet, nemlig ulovlighederne på
Fort Clayton og Louis Trapps tragiske historie.
Undersøgelsen af Trapps død går altså hen og
bliver en undskyldning for, at spillerne graver
en række andre ting frem. Men når alt kommer
til alt og spillerne skal aflægge deres rapport til
Gladys Messerschmidt, så er spørgsmålet
stadig: Begik Louis Trapp selvmord? Det eneste
svar der giver mening er ‘Ja, men han kunne
lige så godt være blevet myrdet.’

forløb og drama
Sidste Stik er så absolut ikke et lineært
scenarie. Spillerne får fra begyndelsen et væld
af spor, de kan følge. Herefter er de selv om at
planlægge deres efterforskning. De har alle
trådene. Nu skal de bare binde dem sammen. Af
den grund har det ikke været muligt for mig at
organisere siderne her kronologisk, altså udfra
et ‘først gør de sådan, så sker der det’ princip.
Samtidig er dramatikken i scenariet uhyre
vigtig. Spillerne skal gradvist danne sig et
indtryk af sagen, ikke få alle informationer
serveret med det samme. Sandheden bag Louis
Trapps død er et billede, der lidt efter lidt bliver
skarpere. På den måde udfordrer Sidste Stik
spillederens flair for drama.

For alligevel at give et indtryk
af hvordan scenariet kan
udvikle sig, præsenterer jeg her

et overordnet forløb for spiller-
nes efterforskning og et anslag til

et klimaks. Det bliver i den kon-
krete spilsituation spillederens

opgave at formidle den dramatiske
udvikling i forhold til spillernes

handlinger.

Første efterforskninger: I første om-
gang bør spillerne koncentrere sig om

papirarbejde og en række indledende
samtaler med de personer, der nævnes i FBIs

rapport. Det vil dels give spillerne spor videre
til Greensnake operationerne, dels til Trapps

forhold til Victorio Martines. Essensen i denne
første del af scenariet er at give spillerne
kryptiske indikationer på de ting, der ikke står
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nævnt i FBIs rapport. De fleste bipersoner i
scenariet har flere lag, og det er vigtigt i denne
første del af scenariet at spillederen forvalter de
lag med god dramatisk sans. Ankomsten til Fort
Clayton, gennemgangen af FBI-papirerne og de
første efterforskninger bør tage cirka to en halv
timers spiltid.

Bocas del Toro: Spillernes møde med Victorio
Martines markerer et konkret vendepunkt i
plottet. Det er en vigtig scene, hvor efterfor-
skerne får præciseret hvad Trapps forhold var
til Martines. Selvom Martines ikke kender alt til
sergentens situation på Fort Clayton, vil han
indikere at Louis Trapp måske blev presset af
nogen på basen til at afslutte sit forhold til ham.
Det giver spillerne nyt kasteskyts til den videre
efterforskning.

Afrunding: Efter deres møde med Victorio
Martines bør spillerne have indsigt i
Greensnake operationerne og i Trapps forhold
til Martines. Samtidig har de dannet sig et godt
indtryk af udviklingen i Trapps psykiske til-
stand. Han var uligevægtig, men hans proble-
mer skyldtes ikke ægteskabelige problemer.
Både Eric Thornton og Victorio Martines vil
indikere, at Trapp blev presset af Grimswell og
Pope til at gå fra trækkerdrengen. I denne del af
scenariet handler det for spillerne om at forstå,
hvilken rolle Grimswell og Pope spillede i
Trapps deroute.

Klimaks:  Spillerne må sidst i scenariet er-
kende, at de aldrig kan få sikkerhed om, hvor-
dan Louis Trapp egentlig døde. De ved at både
Ed Pope og Nathaniel Grimswell har et medan-
svar for sergentens død, men det hele bygger på
indicier. Kun Paul Mac Allister er villig til at
stå frem offentligt og anklage oberst Grimswell.
Under alle omstændigheder lægger scenariet op
til, at spillerne nødvendigvis må konfrontere
oberst Grimswell, inden de vender tilbage til
Washington. Den konfrontation kommer jeg
nærmere ind på i næste kapitel.
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pacing
Sidste Stik er et scenarie, hvor spillerne kan
komme til at dvæle ved ting, som er absolut
ligegyldige. Derudover er det sandsynligt, at
spillerne hen ad vejen kommer til at overse en
række spor. Det skyldes at der vitterligt er
mange spor, som spillerne kan følge. Heraf
følger et behov for fokus og pacing af scenariet.
Hvis du fornemmer at spillerne går i stå, eller
hvis de omvendt halser ud af et ubetydeligt
sidespor, kan du anvende følgende redskaber:

Rygter: Fort Clayton er et lukket samfund. Alle
ved lidt om alle. En dag overhører man en
samtale i kantinen, en anden mødes man hos
militærpsykologen. Enhver af bipersonerne i
scenariet kan på ethvert tidspunkt bidrage med
et af følgende rygter, hvis der er behov for det:

- Rygtet vil vide, at Louis Trapp tog på hyppige
besøg på Hotel Bocas del Toro i Chepo. Hotel-
let er kendt som et bordel, som mange af basens
soldater er bekendt med.

- Det siges, at Grimswell var rasende, efter én
af hans træningsoperationer slog fejl i oktober
96. Der var vist to eller tre, der blev indlagt på
hospitalet med skudsår.

- Det sværmer for tiden med diplomatbiler på
Fort Clayton. I tide og i utide kører de sorte
luksusbiler ind, og fede mænd i jakkesæt stiger
ud. Når de kommer ud fra oberst Grimswells
kontor, ser de ikke glade ud.

- Det er en slet skjult sandhed, at Adam
Krakowski er bøsse. Og sådan som Louis Trapp
rendte ind og ud af felthospitalet, kan man jo
kun undre sig...

- Trapp virkede på det sidste underligt fravæ-
rende, henholdsvis aggressiv, drømmende og
sørgmodig. På træningsbanen var han til gen-
gæld helt vild, som om han var pumpet fuld af
ét eller andet.

- Oberst Grimswell har noget kørende med Ed
Pope. De to er pot og pande, de holder lange
møder, de spiser ofte sammen. Underligt nok er
det også Pope og Grimswell, der leder ober-
stens såkaldte træningsoperationer.

Et anonymt brev: Paul Mac Allister er oplagt
som afsender af anonyme breve til spillerne.
Han er interesseret i at fælde oberst Grimswell,
men er samtidig bange for konsekvenserne af at
stå frem. Gennem anonyme breve skubbet ind
under døren kan Mac Allister for eksempel lede
spillerne på sporet af alliancen mellem Grims-
well og Ed Pope. Mac Allister kan også gøre
opmærksom på sig selv som manden, der under
de rette omstændigheder kunne fælde oberst
Grimswell. Lover spillerne ham sikkerhed, er
Mac Allister i sidste instans villig til at vidne
mod Grimswell i en retssag. Men Mac Allister
kunne også pege på hotel Bocas del Toro som et
interessant besøgsmål for spillerne.

Martin Sachs: Som beskrevet i sidste kapitel er
Martin Sachs en joker i Sidste Stik. Han er
sikker leverandør af kryptiske teorier, af ube-
kræftede rygter, af umotiverede anklager, så
længe han kan få lov til at agere grå eminence.

Møde hos obersten: Dette trick har vist sig at
være særdeles brugbart under de to playtests,
jeg har afholdt. På et tidspunkt er der en risiko
for at spillerne begynder at gå i tomgang i deres
jagt på Sandheden. Vi ved, at de aldrig kan
finde den, men det ved spillerne ikke. Ind
kommer oberst Grimswell, som kan fremtvinge
en endelig konfrontation med spillerne. Han vil
sende sin budbringer, den unge rekrut Clark,
over til spillernes barak med besked om, at
obersten ønsker at spise frokost/ morgenmad/
aftensmad med spillerne for at drøfte deres
fund. Denne invitation kan spillederen bruge til
at afslutte scenariet. Det kommer jeg nærmere
ind på i næste kapitel.

Afrapportering:  På samme måde som obersten
kan Gladys Messerschmidt afslutte scenariet. I
telefonen vil hun fortælle spillerne, at hun udfra
en samtale med oberst Grimswell har forstået,
at efterforskningen ikke går som forventet.
Grimswell har fortalt at Tjenestens efterfor-
skere snager i begivenheder, som er Louis
Trapps død uvedkommende. Derfor finder
Messerschmidt det klogest at spillerne vender
tilbage til Washington hurtigst muligt, så de
sammen med hende kan evaluere situationen.
Inden da foreslår hun dog, at spillerne meddeler
oberst Grimswell deres hidtidige resultater.
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slutspil
Sidste Stik lægger på trods af sine utallige
efterforskningsmuligheder kun op til ét muligt
klimaks. Efter samtaler med samtlige involve-
rede parter, efter gennemgang af samtlige
tilgængelige papirer når spillerne et punkt, hvor
billedet ikke kan blive skarpere. Det er måske
endnu utydeligt, men der er ikke mere at hente
på Fort Clayton. Hvis spillerne ikke selv forstår
det (de tror måske stadig, at det er ‘meningen’
at de skal finde en morder), så må spillederen
fremskynde klimakset. I sidste kapitel beskrev
jeg, hvordan oberst Grimswell og Gladys
Messerschmidt begge kan bruges til det.

Ved scenariets slut må spillerne vende tilbage
til de to store spørgsmål, som jeg skitserede i
scenariets første kapitel: Hvordan forholde sig
til ulovlighederne på Fort Clayton og til
Grimswells rolle i Louis trapps død? Begik
Louis Trapp selvmord, og hvordan skal spiller-
nes konklusioner hvad det angår formidles til
Messerschmidt og offentligheden?
Det første spørgsmål lægger op til en konfronta-
tion med oberst Grimswell. Det andet spørgs-
mål lægger op til en diskussion med Gladys
Messerschmidt. Begge spørgsmål lægger op til
en intern diskussion blandt spillerne. For at tage
det sidste først:

karakterintriget
I beskrivelsen af spilpersonerne lægger Sidste
Stik naturligt op til uenigheder i spillergruppen.
Robert Delaney vil aldrig være med til at så
tvivl om oberst Grimswells handlinger. José de
la Juenta vil have retfærdighed først og frem-
mest. Curtis Hooper vil formentlig stille sig på
oberst Grimswells side, ude af stand til at
tilgive Louis Trapp for hans forræderi; men
ikke nødvendigvis. På samme måde står det til
med Peter Hansson; Hansson vil vælge
diplomatiets vej, med omtanke for sin egen
overlevelse først og fremmest. Umiddelbart
synes det uklogt direkte at anklage oberst
Grimswell, men det kommer jo an på, hvad
Messerschmidt forventer af Hansson; og det er

temmelig uklart. Paradoksalt nok vil Al
Zymanski formentlig handle på samme måde
som Hansson, men udfra helt andre motiver.
Måske vil han være flintrende ligeglad med
hele polemikken, måske aner han potentiale for
at meje sin egen mølle.

Som det fremgår af rollebeskrivelserne i appen-
dikset er spilpersonernes motiver tvetydige.
Robert Delaney og José de la Juenta har de
mest éntydige motiver, men kan alligevel tolkes
meget forskelligt fra spiller til spiller. Til
gengæld står det i min erfaring ret åbent,
hvordan de øvrige spillere vil forholde sig til
deres karakterer, og hvordan karaktererne
endeligt vil reagere. Men under alle omstændig-
heder lægger Sidste Stik op til en diskussion
spillerne imellem. Hvor jeg andre steder i
scenariet har foreslået, hvordan man kan pace
spillerne frem mod klimakset, så er det vigtigt
at lade diskussionen her leve. I mine øjne er det
denne (løbende) diskussion, der bærer spændin-
gen oppe for spillerne. Og den har stor betyd-
ning for scenariets udfald.

grimswells skurketale
Tjenestens efterforskere møder obersten på
hans kontor. Måske er det morgen, måske er det
aften. Måske er der gået en dag siden de ankom
til Fort Clayton. Måske en uge. I hvert fald ved
spillerne, alle som én, at oberst Nathaniel
Grimswell er ansvarlig for en række ulovlige
militæroperationer i Panamas jungle. De ved, at
én af disse operationer var medvirkende til at
det slog klik for sergent Louis Trapp. De ved at
Grimswell og Pope bad Trapp om at terminere
sit forhold til Victorio Martines, og at det
formentlig var dét, der fik glasset til at flyde
over for sergenten. De ved altså at Grimswell
har spillet fordægt. Men indtil videre har
obersten ikke indrømmet noget som helst.

Formentlig vil spillerne deltage i mødet med
obersten med en ambition om at få ham til at
indrømme. Formentlig vil de høre ham selv
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fortælle hvad der skete med Louis Trapp. Hvis
de imod forventning skulle have besluttet sig
for at holde sig til FBIs historie, så
komplimenterer oberst Grimswell dem blot og
sender dem hjem til Washington. Ellers - altså
hvis de går obersten på klingen - fører mødet
efter nogle meningsudvekslinger til den klassi-
ske skurketale. Bortset fra at Nathaniel Grims-
well ikke er nogen skurk.

„Som I ganske rigtigt antager har jeg ledt en
række operationer i junglen, der kun på papiret
er træningsmissioner. Jeg forstår at I har talt
med både Pope og Mac Allister, så I har sikkert
et godt indtryk af, hvad jeg taler om. Nu vil jeg
bede jer om at huske på noget, jeg fortalte jer
efter middagen, da I ankom til min base. Jeg
fortalte jer, at vi befinder os i en udsat position i
fjendeland. Jeg fortalte jer, hvor vigtig
korpsånden er her. Og jeg fortalte jer,
at I skulle træde varsomt her.
Umiddelbart må jeg tro, at I har
set helt bort fra de råd. Og det
begræder jeg.

Jeg kan måske forstå, hvorfor
det kan virke vigtigt for folk
som jer at tænke i ‘lovligt’ og
‘ulovligt’. I mine øjne handler
det om retfærdighed og om
mening. Mit ypperste hverv er
at beskytte de folk, jeg er sat til
at beskytte. Mine mænd og de
gode folk i Panama. Og det er lige
præcist det, jeg gør. Men det mener I
åbenbart er forkert. I mener at vi skal
lade stå til. Det nægter jeg at gøre.

Det forstod Hannah Petrie, og derfor
fulgte hun mine råd. Derfor var hun
helt enig med mig, da jeg foreslog
at vi for alles bedste, for Fort
Claytons og for Panamas bedste
undlod at omtale Greensnake i
FBIs rapport. Min bøn til jer, gode
venner, er at I vil lytte til fornuft
og gøre det samme. I har fundet
jeres Store Sandhed, og tillykke
med det. Men tro mig når jeg
siger, at den sandhed ikke på
nogen måde kan komme hver-
ken offentligheden eller Fort
Clayton til gavn. I kan måske

synes, at jeg er et dumt svin, at jeg har hemme-
ligholdt informationer og derfor må straffes.
Men tro mig: Min eneste interesse er retfærdig-
hed.

Derfor synes jeg I skal vende tilbage til
Washington og fortælle jeres chef sandheden:
At Louis Trapp var et skvat, en patetisk bøsse
og et narkovrag, der ikke engang kunne mande
sig op til at se sin kone i øjnene. Han kunne
ikke klare mosten, det ved I lige så vel som jeg.
Og så stak han sig selv ihjel, og den eneste der
begræder det er hans kone; en ynkelig kvinde
der kun tænker på sin mands livsforsikring. Jeg
spørger bare: Vil I virkelig skabe en national
skandale på grund af ét råddent æble? Og hvem
vil bakke jer op? Ikke nogen her på basen, i
hvert fald. Så for Guds skyld, som øverstkom-
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manderende på Fort Clayton og som jeres ven,
så lad mig give jer et råd: Glem for én gangs
skyld jeres lovbog og følg jeres hjerter. Lad
være med at ødelægge alt det jeg har brugt år på
at skabe på grund af en tåbelig paragraf.“

Mere har oberst Grimswell ikke at sige. Tilbage
er kun at vende hjem til Washington og kon-
frontere Gladys Messerschmidt med... Ja, med
hvad?

washington gambitten
Efter opgøret med Nathaniel Grimswell vender
spillerne tibage til Hærens Efterretningstjene-
stes hovedkontorer i Washington, hvor de skal
aflægge rapport til Gladys Messerschmidt. I
sidste ende bliver det spillederens valg at træffe
en beslutning på baggrund af spillernes frem-
læggelse af deres efterforskning. Reelt har
scenariet to mulige udfald:

Spillerne fortæller Messerschmidt hele sandhe-
den. Samtidig gør de det klart, at de ønsker at
fælde oberst Grimswell. I det tilfælde vil
Messerschmidt gøre hvad hun kan for at pensio-
nere oberst Grimswell, uden at skabe politisk
skandale. Men reelt kan Messerschmidt kun
handle, hvis spillerne samtidig har major Paul
Mac Allister i ryggen. Ellers har Gladys ikke
nok at krudt at skyde med. Hvis spillerne har
Mac Allisters tilsagn om, at han vil stå offent-
ligt frem og vidne mod Grimswell, så vil
Gladys Messerschmidt sætte sit maskineri
igang. Det vil resultere i en intern høring, hvor
obersten sættes under anklage for ulovlige
militæraktiviteter. Nathaniel Grimswell afskedi-
ges og erstattes af en nys forfremmet oberst
Paul Mac Allister. Som sit første hverv
afskediger Mac Allister sergent Ed Pope.
Greensnake operationerne ophører omgående.

Den anden mulighed er at spillerne vælger at
holde sig til FBIs historie, eller at de kun
fortæller Messerschmidt en del af sandheden. I
så fald drives spillerne af et håb om at bevare
det skrøbelige status quo på Fort Clayton, og
oberst Nathaniel Grimswell forbliver på sin
post. Kort tid efter spillernes hjemkomst over-
flyttes major Paul Mac Allister til en militær-
base i USA.

Men hvad så med Alice Trapp og sergent Louis
Trapps eftermæle? Sørgeligt nok ingenting.
Gladys Messerschmidt vil aldrig tillade at
spillerne offentliggør den fulde sandhed om
Louis Trapps død. Når denne sandhed ud, falder
alt sammen som et korthus. For hvis Louis
Trapp deltog i en operation på Fort Clayton,
som resulterede i et skudsår, hvad fortæller det
da om Fort Clayton? Alle andre sandheder end
at Louis Trapp begik selvmord på grund af
ægteskabelige problemer vil henlede pressens
opmærksomhed på forholdene på Fort Clayton.
Gladys Messerschmidt kan se for sig, hvordan
det om nogle måneder, om et år vil medføre en
lukning af basen. For ikke at nævne en national
medieskandale.

På den måde slutter historien som den be-
gyndte. Og så alligevel ikke helt...

epilog
Som epilog til scenariet møder vi igen fortælle-
ren, som indledte historien. Her får vi at vide, at
fortællerens interesse for Louis Trapps sag blev
vakt, da han i 1999 læste en artikel fra Army
News Service med overskriften: US Army
South Moving Out of Panama. Fortælleren
kunne ikke lade være med at undre sig over, om
der mon var en forbindelse til en sergents død
engang i 1997...

Epiloget står beskrevet i appendikset under
‘epilog’. Læs teksten op som afslutning på
scenariet, men bemærk! I sidste afsnit refereres
der til ‘oberst Nathaniel Grimswell/ oberst Paul
Mac Allister’. Du skal selvfølgelig kun læse det
navn op, som passer til scenariets slutning. Hvis
det lykkedes for spillerne at fælde Grimswell,
så er Mac Allister den nye oberst på Fort
Clayton. Ellers er Grimswell stadig øverstkom-
manderende.

Og for resten: Artiklen i epiloget er direkte
oversat til dansk fra engelsk, og er ganske
rigtigt taget fra Army News Service. Jeg har
kun tilføjet et fiktivt sidste afsnit...



For ikke så længe siden så jeg i fjerneren noget
om en mand, der efter sigende havde begået
selvmord ved at stikke sig selv ihjel med en kniv.
Det var der selvfølgelig ingen der troede på. Men
det fik mig til at tænke på en ældre sag, som
lignede denne her. Jeg kan huske at der udkom en
paperback om den, og at der blev indspillet en
dårlig TV-film. Elendige skuespillere, men én
god i rollen som oberst Grimswell. Var det James
Woods? Nå, lige meget. Alice Trapp stillede også
op til en række groft forulempende interview,
som selvfølgelig kun gjorde ondt værre, og for en
kort stund var historien igen på alles læber. Siden
hen har jeg ikke hørt om den. Jeg forestiller mig,
hvordan sergentens kone en sen aftentime må
have siddet og tænkt: Har jeg æret min mands
minde? Og var der noget at ære?

Hele balladen begyndte på en militærbase i
Panama, i 1997. Sagen handlede om en soldat,
sergent Louis Trapp, der efter sigende havde
begået selvmord ved at stikke sig 26 gange med
en kniv. Tænk, 26 gange. Stik tilført en soldat,
som venner og familie betegnede som et godt
menneske. Gift og far til en pige på to år. Med
den baggrund skal man godt nok være rasende for
at hamre en kniv i sig selv 26 gange. Men var det
muligt at begå selvmord sådan? Ja. Var det
sandsynligt? Næppe. Hvorfor havde FBI så
konkluderet selvmord? Det var der ingen der
vidste, og indtil konen brokkede sig til pressen
var der heller ingen der undrede sig over det.

Men konen brokkede sig, og til sidst blev medie-
dækningen så problematisk, at man besluttede sig
for at genåbne sagen. Fordi FBI allerede én gang
havde bevist deres inkompetence, blev det
besluttet at overdrage sagen til Hærens Efterret-
ningstjeneste. De bekendtgjorde den 20. Juli 97,
at de ville sende et fem-mands hold til Panama
for at gennemgå FBIs undersøgelse, så man én
gang for alle kunne få klarhed om omstændighe-
derne vedrørende Louis Trapps død. Det hele på
grund af en kvinde, som nægtede at tro på at
hendes mand skulle have begået selvmord. Det
var surrealistisk.

En måned senere læste Gladys Messerschmidt
under stor mediebevågenhed konklusierne fra den
nye efterforskning op. Året efter kom konens
bog. Men det var først i 99, da jeg læste en artikel
i Army News, at jeg for alvor fandt interesse i
sagen. Jeg har siden da forsøgt at rekonstruere,
hvad der må være foregået under den anden
efterforskning af Louis Trapps død. Nogle af
mine konklusioner er rene spekulationer, men her
er hvad jeg har fundet frem til:

Det hele begynder som sagt den 21. Juli 1997. De
fem efterforskere fra Efterretningstjenesten er
lige ankommet til lufthavnen i Panama. Luften er
varm og fugtig. Ved lufthavnen venter en militær-
bil med amerikanske nummerplader på at køre de
fem mænd til Fort Clayton Military Base...

spiller intro



Jeg indledte med at sige, at det var en artikel fra
99 der åbnede mine øjne for Louis Trapp sagen.
Som sådan har artiklen intet at gøre med de
konkrete hændelser, jeg har fortalt om. Men den
satte det hele i relief, og personligt kunne jeg i
hvert fald ikke lade være med at tænke på, om
der mon var en forbindelse. Artiklen læste jeg i
Army News Service, og den er fra den 26. maj.
Der står:

U.S. Army South rykker ud af Panama.

Fort Clayton, Panama. Tonerne fra 79. Army
Band gav for sidste gang genlyd over parade-
pladsen og ud over Panama kanalen tirsdag
morgen, da U.S. Army South’s battalion endeligt
blev deaktiveret. Samtidig gav basens personnel
deres følelser frit løb.

Deaktiveringen af de to amerikanske baser i
Panama, Fort Clayton og Fort Sherman Jungle
Operations Center, sker som led i USAs tilbage-
trækning fra Sydamerika. Til efteråret overgår
militærets ejendom og kontrollen over Panama
kanalen til Panamas regering, hvorefter kun 100
amerikanske soldater forbliver tilbage. Resten af
de 4000 soldater og civile ansatte overflyttes i
første omgang til USARSOs hovedkvarterer på
Fort Buchanan, Puerto Rico, mens nogle på sigt
bliver trukket tilbage til USA eller fritages for
tjeneste.

USARSOs jungletrænings-faciliteter har ellers en
stolt 50-årig fortid i ryggen. Fort Sherman og
Fort Clayton gav deres soldater en unik mulighed
for at træne krigsførsel i jungleterritorie.
Jungletrænings-centrene var de eneste af deres
slags, og de to baser var særligt aktive sidst i
1960’erne og i begyndelsen af 70’erne, da tusin-
der af soldater blev oplært inden udsending til
Vietnam. Siden da har i gennemsnit 9000 soldater
om året modtaget den unikke træning på Fort
Clayton og Fort Sherman.

„Fort Clayton var USARSOs hjerteslag“, fortalte
i går en rørt oberst Nathaniel Grimswell/ oberst
Paul Mac Allister. Hans beundring bakkes op af

Fort Claytons samlede personnel. En soldat
tilføjede: „Vi, som i de sidste år har levet og
åndet for junglen og for Panama, kan ikke lade
være med at føle os forrådt af vore egne.“ Men
hvor end følelsesladet afskeden med de ameri-
kanske farver i Panama end må være, så står
beslutningen ikke til at ændre. Et halvt århund-
rede med succeser, tragedier og skandaler på de
to amerikanske baser er forbi. Med den generelle
tilbagetrækning fra Sydamerika varsler regerin-
gen nye og venligere toner over for de Sydameri-
kanske stater.

epilog



Jeg husker tydeligst af alt de dage i skolen hvor
lærer Cromwell var ond i sulet. Jeg husker hans
borende øjne, spejdende, på udkig efter et offer,
et hvilket som helst offer, een eller anden som
han kunne give et rap med pegepinden eller som
han kunne skælde huden fuld. Jeg forstod aldrig
hvilken ulykkelig situation der mon drev ham ud
i dette raseri, men han var aldrig til at regne med.
I Cromwells timer handlede det om at forsvinde
uden at forsvinde. Hvis jeg idag er en god diplo-
mat er det hovedsagligt Cromwells skyld. Jeg
ved, at jeg på det tidspunkt gjorde alt i min magt
for at undgå Herrens straf. Det var grusomt.

Senere lærte jeg at vende denne Gudsbenådede
evne til at forsvinde til egen fordel. Det skete i
studietiden, dengang i slutningen af tresserne. På
det tidspunkt var klapjagten på de Røde allerede
på retræten, men den var endnu ikke indstillet.
Gud ved at Regeringsmagten fightede for at vi
skulle holde hovedet oven vande, men alle kunne
se at slaget var tabt. Med hippiebevægelsen,
kvindefrigørelsen, den politiske ideologikritik og
alt det dér var det kun et spørgsmål om tid før
også kommunisme gik hen og blev accepteret og
den gode moral gik fløjten. Men jeg kan idag
sige, at jeg stod på den sidste bastion. Stille Peter
Hansson, altid den gode ven, altid den flinke fyr,
den spinkle gut på bagerste række der syntes at
forstå og acceptere; jeg så hvordan det hele gik
ad helvede til fra bagerste række. Og jeg reage-
rede.

Mest markant var hele balladen med Linda
Mazurski. Med det navn kan enhver tænke sig, at
pigebarnet havde rødder i østen, havde rødder i
Deres ideologi. Balladen var, at hun var jura-
fagets mest omsværmede tøs. Endnu større
ballade gav det at hun fandt interesse i den stille
fyr på bagerste række. Hvorfor ham? Hvad havde
han, som alle sportsidioterne ikke havde? Ja, jeg
forstod det heller ikke, og til at starte med var jeg
overvældet af opmærksomheden. Det var første
gang jeg følte en kvindes interesse, en kvindes
varme og der var elektricitet i luften. Men ikke
længe.
Jeg tror inderligt på at havde Linda holdt sin kæft

bare to uger mere, ville jeg være en anden mand
idag. Men det gjorde hun ikke; nej, efter nogle
stævnemøder kom de politiske holdninger på
banen. Og jeg, som var begyndt at åbne mere op,
klappede mere og mere i indtil selve tanken om
endnu en perverteret ytring fra Lindas mund blev
ulidelig. Hvor kunne hun - en opkomling, en
immigrant - vove at tale om klassekamp, om
statsdiktatur i Frihedens Land? Jeg skammede
mig. Skammede mig så meget på mine og Lindas
vejne, at jeg en søndag morgen ringede til moders
regeringsven (jeg fandt aldrig ud af hvor han
egentlig arbejdede) og pegede på Linda Mazurski
som erklæret kommunist og forræder mod den
Amerikanske ideologi og livsstil.
Tragisk var det, og min tid som jurastuderende
endte selvfølgelig brat. Et kig på mine med-
studerendes anklagende øjne var nok til at vide,
at de ville hade mig resten af livet. I
bagklogskabens lys burde jeg nok have anmeldt
dem også.

Det gik hverken værre eller bedre end at jeg blev
frivillig rekrut i hæren under Vietnamkrigens
mest stormfulde periode. Efter fire vellykkede
operationer - napalm til Charlie og ingen døde
marines - blev jeg forfremmet. Til min egen store
overraskelse. Jeg følte, at jeg ikke havde lavet
andet end at gå, gemme mig, spionere og tale i
radio med helikopter eskadriller. Men det var
åbenbart nok, og jeg blev nu overført til hærens
efterretningstjeneste hvor man forstod at gøre
bedre brug af mine evner. Alt det her forstærkede
naturligvis min tro på, at det i livet handler om at
gøre sig usynlig, så man fra sit skjul bedre kan
slå til. Og at den der vinder i livets krig er den
der først og fremmest overlever.

Det var nu først efter krigen at alle mine investe-
ringer gav afkast. Anmeldelsen af Linda
Mazurski viste sig at være gavnlig for min
karriere. Stemplet som sand patriot og som
forkæmper for de Amerikanske livsværdier med
en historie som aktiv soldat flyttede jeg til
Washington, til hovedsædet for Hærens Efterret-
ningstjeneste. Rart kontor, rare omgivelser, varm
kaffe og en masse ufarlige papirer at udfylde. Et

peter hansson



sandt smørhul for et diplomatisk dyr. Jeg arbej-
dede fra midten af halvfjerdserne og op gennem
firserne med overvågning af russiske troppe-
bevægelser og militær aktivitet. Et ikke særlig
kompliceret job, der hovedsagligt består i at
aflevere en rapport om ugen, hvori man skriver at
man ikke har noget usædvanligt at rapportere.
Eller hvor man på et indtegnet kort sætter en
masse røde prikker, som man så kommenterer.
Deling sådan og sådan, battaljon dét og dét,
formodentlig anført af kaptajn Nazvelnikov, set i
bevægelse fra et sted til et andet. Man får også
mange penge for det.

Med murens fald ændrede mit arbejde karakter.
Nu skulle vi ikke længere forsvare os mod
Russerne. Nu drejede det sig om Irakerne og om
de Sydamerikanske stater. Og det gør det for så
vidt stadigvæk. Det er forvirrende. Hvem er
fjenden, spørger man sig selv? Hvilke værdier er
det vi kæmper imod? Hvad er hærens rolle i alle
CIAs detaljerede terroristscenarier? Ja, jeg ved
det ikke. Og jeg fornemmer, at mine overordnede
ser min lede overfor denne meningsløshed.
Måske er vores fælles fjende blevet usynlig, men
jeg føler mig i stigende grad kringsat af fjender
på min egen arbejdsplads; unge løver der glubsk
glor på min kontorstol når de indleverer deres
rapporter; overordnede der med megen overbæ-
renhed i stemmen spørger om jeg stadig ikke er
nået frem til et resultat. Det byder de mig...

Mit navn er Peter Hansson. Jeg er 53 år gammel,
kaptajn af infanteriet. Jeg er gift med Deborah,
som jeg har to sønner med. Vi bor allesammen i
Washington. Jeg lever af at være usynlig, af at
spille diplomatiets spil. Det er et spil, der går ud
på at sige meget og lave lidt. Samtidig med at
man foregiver at handle. Som skorpionen gem-
mer jeg mig, så mit stik overrasker ofret. Men jeg
stikker sjældent. Jeg har en kone, børn, et hus og
en pension at tænke på. Så jeg gemmer min gift
til mine fjender, dem der kunne vove at fratage
mig den sikkerhed jeg har optjent gennem årene.

Min verden er lavet af spejl.

del to
Vores chauffør, Clark, er stille. Jeg sidder på
forsædet ved siden af ham og tænker på de fire
omme bagi. Det er mørkt, fugtigt og ubehageligt
her. Fårekyllingerne laver så meget larm at de
overdøver bilens motor. Jeg kan ikke lide det og
åbner brevet med mine ordrer. Det er underskre-
vet af Gladys Messerschmidt, chefen. Jeg er ikke
mandschauvinist eller noget, men jeg har nu altid
haft det svært med disse stærke kvinder der
forsøger at invadere mænds enemærker. Hvad
kender de til stroppemarcher og forhindrings-
baner og nateksercits? I brevet står følgende:

„Til Peter Hansson:

De er blevet givet kommandoen over efterforsk-
ningen af omstændighederne vedrørende Louis
Trapps død. Deres næstkommanderende i opera-
tionen er Hr. José de la Juenta.

De bedes ved deres ankomst til Fort Clayton tage
kontakt til basens øverstkommanderende, oberst
Nathaniel Grimswell og hans stab. Han vil sætte
dem yderligere ind i situationen. Af oberst
Grimswell vil De blandt andet få udleveret agent
Hannah Petries rapport over FBIs efterforskning
af Trapp-sagen.

Med udgangspunkt i denne sagsmappe og den
yderste respekt for Fort Claytons personale beder
vi Dem lede en ny efterforskning af omstændig-
hederne omkring Louis Trapps død. De bedes
udvise ekstrem følsomhed over for militærbasens
personale, og i særdeleshed over for eventuel
mediedækning. De forstår hvor vigtigt det er for
FBI og hærens efterretningstjeneste at denne sag
håndteres med diskretion og forståelse for hæren
som organisation.

Ved tilbagevenden fra Fort Clayton militærbase
vil De stå til ansvar for deres egne og gruppens
handlinger ved rapportering til undertegnede.
Herunder vil deres håndtering af opgaven blive
vurderet.“

peter hansson



Et brev fyldt med ord jeg ikke kan lide; ord som
ansvar og vurderet, for eksempel. Men især ét,
irriterende ord: José de la Juenta. Næstkomman-
derende. Han sidder omme bag i bilen, sammen
med de tre andre. Han sidder deromme og funde-
rer over hvordan han kan fravriste mig min
stilling. Han har alle esserne, tror han; han er
moden men ikke gammel, han er latino (åh, al
denne politiske korrekthed), han er en ildsjæl. En
olding som mig kan han vel sagtens klare, tænker
han og ser sig selv sidde i min kontorstol. Han er
én af disse reformfolk der tror at det hele bare
handler om at være ærlig, at følge sit hjerte, at
ændre tingene. Og alligevel kan jeg ikke lade
være med at beundre ham. Der er noget over
ham. Det irriterer mig.

Og så er der jo unge Curtis Hooper, som også
sidder bag i bilen. Hans fader er en kendt forfat-
ter, og knægten selv er så god som dagen er lang.
Han går en lang karriere i møde på tjenestens PR-
afdeling. Han er måske nok lidt uslebet, endnu
lidt blåøjet, men der skal nok komme en masse
godt ud af ham, hvis han lærer at forstå systemet.

Jeg forestiller mig at Curtis kommer til at arbejde
godt sammen med Robert Delaney. Robert har
den erfaring som Curtis mangler, mens han har
bevaret sit engagement og sin positive indstilling
til tingene. Robert bliver en vigtig brik i vores
efterforskning. Han har været soldat på Fort
Clayton, har tjent under oberst Grimswell. Hvis
jeg skal anklage ham for noget, er det for ikke at
være en rigtig mand. Jeg tror han er homosek-
suel. Usmageligt inden for hæren, men så længe
det ikke kommer frem...

Dog kunne ingen være lige så usmagelig som Al
Zymanski, det svageste led i vores kæde. Jeg
stiller mig måske tvivlende over for José, men
han gør i det mindste sit arbejde. Ikke som Al,
dette respektløse menneske, der udelukkende
handler for sin egen vindings skyld. Evigt kritisk,
altid tilsviner han alt og alle. Hans slags hører
ikke hjemme her. Måske er jeg blevet for gam-
mel.

Nej, jeg kan bestemt ikke lide noget af alt dette.
Jeg kan ikke lide sagen. Jeg kan ikke lide denne
gruppe. Og jeg kan ikke lide dette sted. Hvor det
dog føles meningsløst at skulle lave dobbeltar-
bejde fordi én eller anden dum gås ikke vil finde
sig i FBIs udmærkede efterforskning. Endnu en
gang må jeg koncentrere mig om at komme
helskindet igennem nåleøjet.

peter hansson



Da den atomare trussel forsvandt, begyndte folk
at se sig om efter nye ting at frygte. Angsten for
total udslettelse var væk. I stedet frygtede man nu
kontrollen, løjnene, bedraget, alt sammen ind-
lejret i landets styre. Politikernes storhedstid var
ovre; nu skulle de tiltales, deres kontorer kule-
graves. I den Amerikanske befolkning var der
ingen tvivl om, at hvert eneste kongresmedlem
havde skeletter i skabet, skjulte dagsordener.
Folket blev ført bag lyset af udspekulerede,
kontrolhungrende bagmænd. CIA, FBI, NSA og
så videre. For hver løjn en organisation af profes-
sionelle bedragere til at bevare nationens hemme-
ligheder. Det var under de omstændigheder, at jeg
kom ind i Hærens Efterretningstjeneste.

Mine forældre og jeg boede på en gård i
Wisconsin. Der blev jeg faktisk født, og jeg har
levet dér indtil for otte måneder siden. Min far er
forfatter. Min mor tager sig af hønsene og køerne.
Jeg gik i skole i Merrill, den nærmeste by. En stor
by fyldt med små mennesker. Jeg har altid været
glad for stedet, for freden og banaliteterne og
livets langsomme gang i Merrill og omegn. For
bymennesker virker sådan et liv umådelig kede-
ligt, og hvordan skulle de kunne forstå naturens
pragt, den guddommelige fredsommelighed som
præger tilværelsen på landet? Det kan de natur-
ligvis ikke. For bymennesket er landet alt for
meget virkelighed. Det er alt for ligetil, alt for
smukt i sin enestående enkelthed. Der er ikke
noget at frygte andet end den årlige orkan, de
tilbagevendende tordenbyger. For bymennesket
er landet et uopnåeligt ideal.

Som det skulle vise sig lå min skæbne heller ikke
i Merrill County. For otte måneder siden meldte
jeg mig frivilligt til militærtjeneste. Udfra en
indædt tro på mit fædreland, og udfra en længsel
efter at se andet og mere end Merrill. Men med
en klar ambition om snart at vende tilbage til den
naturskønne egn. Sandt at sige var far og mor
ikke meget for hele idéen. De kunne selvfølgelig
godt forstå, at det var vigtigt at tjene sit land.
Men de følte ikke at hæren var noget for mig. De
var bange for at jeg skulle vende tilbage som et
ændret og på een eller anden måde mindre godt
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menneske. Hvordan kan du blive ved at gå i
kirke, søn? Var dig for alle de prostituerede, søn!
Hvorfor vil du mænge dig med den slags menne-
sker, søn? Har vi ikke passet godt på dig og elsket
dig, Curtis? Jo, det havde de. Også i den grad.
Det var netop den beskyttelse jeg havde behov
for at undslippe.

Som om det ikke var nok tordnede Sylvia Jane
også med moralprædikener. Nu hvor vi snart
skulle forloves. Nu hvor vi langt om længe kunne
være rigtig sammen. Om jeg da ikke elskede
hende længere? Var det fordi vi havde afstået fra
kødeligt samvær? Nej, det var det naturligvis
ikke. Der var ikke noget galt med hende, forsik-
rede jeg. Det var bare et behov jeg havde for at
komme lidt væk. Jeg skulle jo nok komme hjem
igen, og da kunne vi gifte os. Men, fortalte jeg en
tidlig morgen Sylvia Jane, der var inden i mig en
nysgerrighed efter at se mere af denne smukke
verden, efter at møde andre af klodens fantastiske
folk. Denne nysgerrighed søgte jeg at tilfreds-
stille. Det kunne Sylvia Jane ikke forstå, men
hvad kunne hun gøre?

Således drog jeg bort fra min hjemegn og ud i
den vide verden, bevæbnet med min sunde
moralske styrke og en bibel. Det tog mig ikke
mange sekunder at indse, at militærtilværelsen
ikke var noget for mig. Alt det smuds, så mange
beskidte mennesker og beskidte ord. Alt for
mange kvinder og alt for lidt tro. Jeg oplevede
det som korrumperende for selve militærets ånd.
Jeg nåede lige akkurat at blive udnævnt til
sergent, før jeg mødte John Clarkson. John så et
potentiale i mig, så at jeg egnede mig bedre til
noget helt andet, og for tre måneder siden flyt-
tede jeg til Washington, flyttede ind på et pænt
kontor i hovedsædet for Hærens Efterretningstje-
neste. Her har jeg siden da arbejdet på
informationsafdelingen, hvor jeg skriver taler og
pressemeddelelser og den slags. Det er fantastisk
spændende.

Som jeg startede med at sige ser det Amerikanske
folk en løjn bag enhver låst dør. Men sådan
forholder tingene sig ikke. Der er ikke noget at



frygte. USA er en fin nation, befolket af gode
mennesker. Det billede repræsenterer jeg fuldt
ud; en retskaffen og moralsk mand med ambitio-
ner på sin egne og landets vejne. Vi går en god
tid i møde.

Mit navn er Curtis Hooper. Jeg er 25 år gammel.
Nogle tror at jeg er blåøjet og na•vt optimistisk.
Men det er ikke sandt. Jeg er først og fremmest
troende, og det er der mange i Byen som ikke kan
forstå. Der er mange, der ikke kan acceptere
tingene som de er, som nægter at se de gode
aspekter og som evig og altid ser det onde. Det er
deres valg. Så længe de lever efter samfundets
fælles regler. Overskrider de grænserne, forbry-
der de sig mod Nationen, så vil de til gengæld
finde mig anderledes ubarmhjertig.

Min far - David Hooper - er en af verdens halv-
treds bedst sælgende fiktionsforfattere.
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Panama. Jeg sidder bag i army-bilen sammen
med tre andre. På forsædet chefen, Peter
Hansson, og vores chauffør Clark. På vej til Fort
Clayton militærbase, amerikansk bastion i narko-
land. Det er alt sammen frygtelig spændende.
Snart begynder det at regne, kan jeg mærke. Jeg
noterer et par stikord i min lille grønne notesbog.
Jeg må huske at skrive til Sylvia Jane, så snart
jeg har et øjeblik. Fortælle hende om efterforsk-
ningen. Og om de andre i bilen. Jeg tænker
tilbage på brevet fra Gladys Messerschmidt,
overbossen.

Assistere øverstkommanderende Peter Hansson i
efterforskningen af omstændighederne vedrø-
rende Louis Trapps død. Næstkommanderende i
efterforskningen er Hr. José de la Juenta. Tage
kontakt til oberst Nathaniel Grimswell, som vil
sætte dem yderligere ind i situationen. Med den
yderste respekt for militærbasens arbejdsgang og
personnel. Have for øje at de er led i en åben
proces, som på sigt skal videreformidles til den
brede offentlighed. Ansvar for en troværdig
afrapportering, som kan indgå i Hærens Efterret-
ningstjenestes udspil til medierne. Dog yderste
diskretion over for følsomme og fortrolige
oplysninger. Og så videre.

Hansson sidder ved siden af mig og læser sine
ordrer igennem. Han ser træt ud, som sædvanlig.
Egentlig et rart menneske, er han, men han
bekymrer sig for meget. Han er ved at blive
gammel, og jeg tror at han har svært ved at følge
med tiden efterhånden. Han har sådan nogle
flygtige, næsten skræmte øjne. Pudsigt nok
kniber han dem sammen og klapper munden helt
i, hver gang han kigger på José. De to kan vist
ikke så godt lide hinanden. Sådan er det når
modsætninger mødes. José er ikke ligefrem
prototypen på en ærkeamerikansk soldat. Han har
ikke den samme politiske tæft som Hansson; han
går for at være en mand, der siger sin mening.
Han har et iltert temperament, selvom han forsø-
ger at fortrænge det. Han skræmmer mig lidt.
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Min far ville sikkert sige, at der gemmer sig en
500-siders tragedie i hans øjne.

Anderledes står det til med Robert Delaney, som
også er med i gruppen. Robert og jeg ligner
hinanden på mange punkter, og så alligevel ikke.
Vi har den samme positive tilgang til vores job,
skønt fra vidt forskellige perspektiver. Jeg er en
kontornørd, han er soldat med stort S. Robert har
faktisk tjent under oberst Grimswell på Fort
Clayton. Han taler om obersten med stor affek-
tion. Så vidt jeg har forstået var et dårligt knæ
skyld i, at Robert blev flyttet til kontoret i
Washington. Det smerter ham. Her er en mand,
der vitterligt er villig til at slås og dø og kæmpe
for landet, og så forhindrer et dårligt knæ ham i
det. En skam, er det. Heldigvis virker Robert ved
godt mod. Jeg tror han glæder sig til gensynet
med Fort Clayton.
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Vi nærmer os militærbasen. Det er begyndt at
regne nu. Natten i Panama er varm, min skjorte
klistrer. Hvilken luksus det er at skulle efterfor-
ske noget, som andre allerede har undersøgt. Det
virker ligetil, tænker jeg og smiler. Al kigger surt
på mig, hånligt. Jeg kigger ned. Al Zymanski
skræmmer mig. Han er et fælt menneske, uden
værdier, uden moral, uden respekt for noget eller
nogen. Jeg kan ved Gud ikke forstå hvorfor han
er med. En afdanket opportunist, er han. En
skiderik af første rang. En mand hvis speciale er
at grave smuds frem, uanset om der er noget eller
ej. Og på en måde kan jeg ikke lade være med at
undre mig over hans rolle i vores efterforskning.
Når nu det hele er så ligetil.



Dengang jeg boede i Chicagos slumkvarter var
der en hvid streetcop, der var på talefod med alle.
Mike var vist rimelig vellidt blandt latinoerne og
utroligt nok også blandt de sorte. Men sandheden
var at han ikke lavede en skid. Han vadede evig
og altid rundt med det her totalt joviale smil om
læberne, sagde goddag og farvel til alle. Fik sig
en kop kaffe, en bajer, en pakke smøger. Ene
mand var han en hel mafia. En onsdag gik jeg
forbi Steph og Marias kaffeshop på vej til skole,
og inde i shoppen sad ikke uventet Mike og
hyggede sig. Pisse fuld var han også. En bil
stoppede op foran butikken, to negros sprang ud,
løb ind i butikken og truede Maria med et haglge-
vær. Mike sad bare og måbede, da den ene af
røverne tømte sit gevær og skød butiksejeren til
pulp, fordi hun var for langsom til at åbne kasse-
apparatet. De to røvere løb ud igen og forsvandt i
deres bil, blev desuden aldrig fanget. Jeg stod og
gloede dumt, gloede da Mike kom slentrende ud
af butikken, et smil om læberne trods situationens
absurditet. Jeg tror faktisk han nåede at sige
goddag til mig inden jeg kastede mig over ham og
begyndte at tæve løs. Jeg var tretten år gammel.

Siden har jeg lært at besinde mig, men raseriet i
mig er stadig stort. Overalt omkring mig ser jeg
disse bureaukrater, disse overflademennesker
uden indhold, der tror at livet går ud på at smyge
sig udenom alle barriererne i stedet for at springe
over dem. Det er mennesker som Mike, jeg
tænker på. Og de findes i alle organisationer, på
alle arbejdspladser. Stod det til mig blev der
indført en lov mod den slags inkompetence og
ligegyldighed.

Jeg stod i dørkarmen da min far dræbte min mor.
Først virkede det bare som et almindeligt skæn-
deri. Jeg kan ikke huske hvad de var uenige om;
der var altid eet eller andet. Mor var en luder, far
var doven, bla bla bla. Så faldt de første slag. Jeg
stod og måbede, tror faktisk at jeg sagde noget i
stil med hold op eller lad være. Det gjorde han
selvfølgelig ikke; tværtimod slog han hårdere og
hårdere, begyndte at sparke, og der var efterhån-
den blod over det hele. Hvad fanden skulle jeg
gøre? Jeg råbte stop, tog et skridt ind i stuen. Far

vendte sig, rød i ansigtet af raseri og blodlyst.
Havde jeg da taget et skridt til, var jeg død nu.
Han kunne ikke styre sig og tæskede bare videre,
videre, indtil han sank sammen på stuegulvet af
træthed. En halv time senere ringede han efter en
ambulance. Jeg stod stadigvæk i dørkarmen da de
lagde mor op på båren og førte min far væk i
håndjern. Jeg var sytten år gammel.

Mareridtene i den periode var frygtelige, bebrej-
delserne alt overskyggende. Jeg tænkte ganske
enkelt ikke på andet end om jeg kunne have
forhindret mors død. Hvis jeg nu havde slået min
far ned. Hvis jeg havde ringet til strisserne. Hvis
jeg måske bare havde råbt ud af vinduet. I bar
afmagt over al denne elendighed meldte jeg mig
ind i hæren, flyttede fra mors søster som alligevel
var totalt ligeglad.

Jeg blev i infanteriet i femten år, indtil jeg var 33.
Her lærte jeg at fokusere min vrede, at vende mit
selvhad til en ydre styrke. Uden overdrivelse tror
jeg at jeg var basens mest ihærdige rekrut,
sergent og løjtnant i min tid dér. Til at starte med
vild og farlig. Efterhånden mere afdæmpet, kold.
Jeg lærte mig selv at tænke strategisk, at holde
vreden tilbage, at slå koldt vand i blodet.

Kun få gange gik det galt. Jeg husker en ung
rekrut, Clive, der var delingens yndlings-mobbe-
offer, en født taber. Alt hvad han rørte ved gik
galt, alt hvad han sagde var enten malplaceret
eller dumt eller groft. Han kom fra midtvesten, en
sand bondeknold. Jeg var sergent og delingsleder,
og jeg troede at knægten havde brug for at mande
sig op. Jeg troede at han ville blive gradvist
stærkere af nedbrydningen, at han på et tidspunkt
ville vågne op til dåd og forsvare sig mod de
gradvist grovere overgreb de andre udsatte ham
for. Jeg forventede nærmest at han en dag ville
pande macho-Bobby ned, og jeg havde besluttet
at jeg så ville ignorere hændelsen. Men sådan gik
det ikke. Det endte med at Clive fik brækket en
arm og fik slået tre tænder ud, blev kørt bort i en
ambulance og senere indlagt på en psykiatrisk
afdeling. Da jeg hørte det blev jeg rasende, og jeg
konfronterede Bobby og de andre idioter med
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det. Jeg genoplevede for en stund mors død og
gik berserkergang. Jeg burde have gjort noget,
tænkte jeg mens jeg slog Bobby igen og igen.
Selvbebrejdelserne var endeløse, og desto større
afmagt jeg følte, desto hårdere slog jeg. Bobby
overlevede.

Siden har jeg formået at holde sindet koldt. Efter
min tid i infanteriet blev jeg inviteret til at
arbejde for Hærens Efterretningstjeneste. Jeg
anså det som en ære, og jeg har arbejdet her
siden. Selvom jeg er steget i graderne, svarer min
stilling ikke til min anciennitet. Jeg tror at jeg er
for meget af et handlingsmenneske og for lidt
diplomatisk. Men nu øjner jeg en åbning.

Jeg arbejder med efterforskning indenfor egne
rækker. Jeg er den, der bringer dom over de
uskyldige soldater-narrestreger, den der kule-
graver kontorerne på kasernerne, den der under-
søger generalernes lyssky fritidsaktiviteter. Jeg
har skabt mig et ry for at være hårdhændet og
kompromisløs. Det er ikke et forkert billede. Jeg
nærer stor respekt for hæren men kun meget lidt
for dem der forbryder sig mod dens ånd og mod
dens implicitte retfærdighed.

Mit navn er José De La Juenta. Jeg er 46 år
gammel. Bebrejdelserne, vreden og de femten år
som soldat har sat deres spor på min krop. Jeg er
ugift og har aldrig rigtig haft tid til kvinder. Jeg
tåler ikke bureaukrater og handlingslammede
ordkløvere. Jeg er omgivet af dem.

På mit natbord står et billede af min mor. Min far
sidder stadigvæk i fængsel.

del to
Forude ligger Fort Clayton og bilen rumler.
Vejene her er elendige. Hvordan fanden kan det
lade sig gøre for unge Hooper at grifle ned i sin
lille grønne notesbog? Egentlig har jeg lyst til at
grine af ham og hans bonderøvsmanerer, men jeg
holder det tilbage. I stedet kigger jeg rundt på de
andre i bilen. Vores chauffør, Clark, er stille.
Over for mig sidder Hansson. Ved siden af unge
Curtis Hooper, bondeknold fra Wisconsin, nu
PR-talent. På Curtis’ anden side Robert Delaney.
Lige så blåøjet som Hooper, men på en anden
måde. Og ved siden af mig sidder Fanden selv.
En skøn forsamling af idioter, og jeg må sige at
jeg glæder mig til vores efterforskning sammen.
Mere end én gang har jeg erfaret, at det er de
underligste alliancer der kommer mest ud af.

Jeg tænker tilbage på brevet fra tjenestens
superwoman, Gladys Messerschmidt. Det er
hende der giver ordrerne, og det er der mange der
har det skidt med. Fordi hun har bryster. Surt,
Gladys, men der røg 15 points på troværdigheds-
skalaen. At du er en knag til dit job, at du er
bundreel, at du har et bedre overblik end de fleste
generaler kommer for evigt til at stå i skyggen af,
at du desværre er af det forkerte køn. Men under
alle omstændighder:

„Til José de la Juenta:

De bedes deltage i efterforskningen af omstæn-
dighederne vedrørende Louis Trapps død. De vil
fungere som næstkommanderende, under ledelse
af Hr. Peter Hansson. De bedes ved deres an-
komst til Fort Clayton tage kontakt til basens
øverstkommanderende, oberst Nathaniel Grims-
well og hans stab. Han vil sætte dem yderligere
ind i situationen.

Med udgangspunkt i oberst Grimswells oplysnin-
ger og den yderste respekt for Fort Claytons
personale beder vi Dem udføre en ny efterforsk-
ning af omstændighederne omkring Louis Trapps
død. De bedes udvise ekstrem følsomhed over for
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militærbasens personale, og i særdeleshed over
for eventuel mediedækning.

Ved tilbagevenden fra Fort Clayton militærbase
vil de blive bedt om at evaluere deres egen og
gruppens indsats. Herunder vil der blive lagt
særlig vægt på deres eget og Hr. Hanssons
lederskab.“

Som sædvanlig er det alt det, der står mellem
linjerne, der er vigtigt. Det handler ikke om at Hr.
Hansson skal evalueres. Det handler om at de
leder efter en undskyldning til at kyle ham ud. Og
Hansson er vitterligt et mappedyr, en kujon. Men
han er immervæk en kujon, der har siddet en
masse år på den varme stol. Det kræver format.
Det kræver at man er god til at kryben uden om
problemerne. Hansson og jeg bliver aldrig gode
venner, men jeg kan ikke lade være med at nære
en dybtfølt respekt for ham. Der er ét eller andet
ved ham...

Der bliver desværre ikke meget hjælp at hente
hos Hooper og Delaney. Hooper er en god knægt,
men han tror fast på at Adam og Eva var de første
mennesker. Han bruger bibelen som opslagsværk.

Delaney er lige så naiv, han holder sig bare til
militærhåndbogen i stedet for Guds ord. Delaney
er en army-fascist, overbevist om Hærens
storslåethed. Og det bliver ikke bedre af, at han
rent faktisk har tjent på Fort Clayton under oberst
Nathaniel Grimswell. Det skal nok bliver godt...

Den eneste anden i vores flok med realistisk sans
er Fanden selv. Går også under navnet Al
Zymanski. Al er svær at holde af, og han hader
per definition verden. Han lægger ikke skjul på at
livet handler om at pleje sig selv, tjene gysser,
hore og bælle dårlig whisky. Al er på alle leder
og kanter usmagelig, og det mest politisk ukor-
rekte menneske jeg kender.
Men han har skidt under neglene, og hans sortsyn
er hans styrke. Hvis Al en gang imellem huskede
at elske sig selv, så ville han være en god mand.
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Vi nærmer os Fort Clayton og det regner. Jeg
prøver ihærdigt at forstå hvad Gladys prøver at
opnå med denne ekstra-efterforskning. Det lykkes
ikke.



Efter jeg havde brækket mig brækkede jeg mig
igen. Efter jeg havde dealet tog jeg selv. Efter jeg
havde kneppet den ene besøgte jeg den næste på
et andet gadehjørne. Så blev jeg hellig og meldte
mig ind i hæren. Spørg mig ikke hvorfor; det var
ikke gennemtænkt. Når man har set sig selv i
øjnene og ved hvad man er, så kan man lige så
godt gå hele vejen. Det gjorde jeg, og se mig nu.
Verdens største joke. Jeg har ramt bunden og
tjener mere end jeg nogensinde har gjort.

Når man lever the american way kan alt lade sig
gøre. Din mor er narkoluder? Ikke noget pro-
blem, det fixer vi. Din far tager penge fra
dopedealere mens han pudser sit NYPD skilt?
Hva’ fa’en, det gør alle sgu’. Droppede du ud af
skolen for at deale for mor? Jamen, Herre Gud,
det er ikke noget en god shrink ikke kan rette op
på. Det er jo mulighedernes land, det her. Alt kan
lade sig gøre. Du kan blive hvad du vil. Du er din
egen lykkes smed. Mælk og honning flyder i
rendestenen. Du skal bare kaste dig derned og
slikke det op. Og hvis det løber ned i kloakken,
så følger du bare efter. Hvis alt mislykkes, så kan
Hæren sikkert få en Mand ud af dig. Fortvivl ej!

Jeg kan huske den dag far bad mig om at stikke
én eller anden idiot. Kan du ikke fedte dig ind
hos Tony nede i poolhallen, knægt? Sig at du er
med på noget action, sønnike. Alle ved at de
hugger biler, Al; vi kan bare ikke bevise en skid
lige nu, vel? Vil du ikke gøre din far en tjeneste?
Det ville jeg selvfølgelig godt; no problemo. Det
var også et totalt godt stunt. Alle narkovragene
hang ud nede i poolhallen, så desto bedre grund
til at tjene nogle greenbacks. Det gik hverken
værre eller bedre end at jeg fik solgt ekstra den
uge, at Tony tre dage senere blev taget af far-
mand for biltyveri og at mor mistede en fast
kunde.

De spurgte mig naturligt nok hvad mine forældre
lavede, da jeg søgte om at komme ind i tjenesten.
Fader: Politibetjent. Moder: Selvstændig er-
hvervsdrivende/ servicesektoren. De checkede
det aldrig og de var desuden ligeglade. De
kiggede selvfølgelig på mit rapsheet, men der var

ikke noget at finde. Det har sine fordele at have
en far i systemet. Så i stedet fik jeg lov til at
gennemgå ti tusind forskellige åndssvage tests,
kom til en psych evaluation hvor jeg opførte mig
helt naturligt, var til sytten samtaler med lige-
glade mennesker der bare stirrede på deres ur. Til
syvende og sidst handlede det kun om én ting:
Hvor meget er du villig til for at beskytte dit land
mod fjenden, son? Meget, svarede jeg. I kan ikke
forestille jer hvad jeg er villig til. Og det tror jeg
vitterligt ikke at de kunne. Tre dage senere fik jeg
besked om at jeg var blevet ansat i Hærens
Efterretningstjeneste. Det var fuldstændig irreelt.

Det gode ved det hele var at jeg begyndte at tjene
mange penge. Det irriterende var at jeg måtte
holde op med at deale. Til gengæld købte jeg et
jakkesæt og tog til Vegas. Og vandt over 15000
dollars. Naturligt nok tog jeg tilbage ugen efter.
Og ugen efter. På det tidspunkt havde jeg købt et
nyt jakkesæt; der var bræk ud over det gamle.

Jobbet? Ikke noget nyt under solen. Hvis man vil
leve the american way, må man som sagt være
villig til at følge mælken og honningen ned i
kloakken. Det handler om at stikke mennesker, at
afsløre deres hemmeligheder, at fedte sig ind, at
overvåge idioter der ikke fortjener bedre end at
blive spærret inde. Det handler også om at tale
grimt om udlændinge, der for øvrigt alle er
potentielle terrorister. Så handler det om at
smugle ting fra et sted til et andet uden regerin-
gen finder ud af det. Det handler basalt set om at
grave det frem der ligger under overfladen, og at
grave det ned som dem på overfladen ikke kan
tåle at se. Alt sammen noget jeg er temmelig god
til. Og hvis man er rigtig god til det, så får man
fandeme en tapperhedsmedalje eller lønforhø-
jelse. Det er alt sammen i nationens interesse.

Så er der De Andre. De er sådan set ikke så
forskellige fra mig; de ved det bare ikke selv. De
pudser deres overflader og plejer deres image
mens de i deres stille sind tænker de samme
tanker som mig. Hvordan får jeg selv mest ud af
det her, tænker de. Hvordan plejer jeg mine egne
interesser før nationens, tænker de. Hvordan får
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jeg lønforhøjelse, hvordan overtager jeg chefens
kontorstol, hvordan finder jeg det smuds frem der
kan give mig en medalje. Hærens efterretnings-
tjeneste er én stor mean streat, hvor Nationens
Interesse er et slogan alle bruger til at dække over
Min Interesse. For det er det, det i virkeligheden
drejer sig om. At pleje sig selv. De Andre skjuler
det under glatte lag, som ligger under andre lag,
som gemmer sig under endnu et lag. Jeg lægger
ikke skjul på det. Nationens interesse kommer i
anden række, næst efter Als interesse.

Jeg bliver dagligt beskyldt for at være et korrupt
svin, der hører mere til i en narkobule end på et
kontor. Det er måske ikke en forkert betragtning.
Men det er også den styrke, de andre frygter hos
mig. De ved at jeg kan se igennem deres ord og
deres overflade. Det ved chefen også. I et politisk
system er der måske nok brug for diplomatiske
dyr og overflademennesker. Men der er så sande-
lig også brug for manden på gaden, for
handlingsmennesker, og altså for mig.

I min verden er alting sort. Jeg er bare den eneste
der accepterer det.

del to
Det stinker langt væk. En eller anden tumpe har
stukket sig selv ihjel fordi han ikke kunne klare
konen og ungerne længere. FBI undersøger
sagen, konstaterer at idioten har stukket sig selv
26 gange med en kniv. Det er konen utilfreds
med, så hun gør en stor skandale ud af det. Det er
alt sammen Hærens skyld, råber hun til alle der
gider høre det. Ergo pres på Hæren og på tjene-
sten, som får kolde fødder og skynder sig at
meddele, at de nu tager sagen i egen hånd. Det er
her jeg og de fire andre kommer ind i billedet.
For at kulegrave FBIs undersøgelse og agere PR-
instans for tjenesten. Og nu sidder vi så fem
mand i høj i en lorte-truck på vej til Fort Clayton,
Panama. Peter Hansson er mappedyr, Curtis og
Robert er for dumme til at kulegrave noget som
helst. De passer perfekt ind i billedet.

Ordrerne fra overboss Gladys Messerschmidt er
klare: Peter Hansson er boss, José de la Juenta er
underboss, Curtis er vores glade ansigt udadtil,
Robert har kontakten til basen og Al er det
dumme svin. Sammen bedes disse ihærdige
efterforskere gennemgå FBIs undersøgelse én
gang til, og helst i en fart. For vi ved allesammen
at det i virkeligheden er pressekonferencen
bagefter, som er vigtig. Når Gladys iført myndig
jakke og nederdel kan stå frem og bekræfte at alt
er som det skal være, og at Hærens Efterretnings-
tjeneste skam tager den slags alvorligt. Vi skal
bare levere krudtet til hendes brandtale. Eller...

For se, det jeg ikke fatter er hvad José og jeg
laver i det outfit. Gladys ved at José er handlings-
menneske, og at han er bundreel. Han gider sgu’
ikke at spille efter hendes fløjte. Gladys ved også
at jeg er et dumt svin, der ikke kan finde ud af at
smile til kameraerne. Vi passer ikke ind i PR-
stuntet. Medmindre der foregår noget andet på
Fort Clayton, som Gladys vil have gravet frem.
Under alle omstændigheder er det langt ude alt
sammen.

I army-trucken på vej til Fort Clayton sidder
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Peter Hansson og stirrer ud i luften. En gang
imellem retter han på sit slips, øver sig i at smile.
Indrømmet, han er god til det. Myndig, trovær-
dig, alfaderlig. Et retskaffent menneske, ville
man tro. En god leder. Sikke noget pis. Han er en
kujon og alle ved det. Han har praktisk talt røven
klistret til sin kontorstol. Det eneste han nogen-
sinde har været god til, er at se ud som om han
laver noget. Gid jeg havde hans evne.

Ved siden af Hansson sidder Curtis Hooper.
Toppen i hans liv var da farmand Hooper i sin
roman nummer 1000 skrev et takkeforord til lille
Curtis. Så glad for sig selv blev Curtis, at han
besluttede sig for at rejse ud i verden med sin
bibel og sin gode moral for at møde klodens rare
mennesker. Farvel til Wisconsins grønne enge.
Goddag til hæren. Ih, hvor er det alt sammen nyt
og spændende. Det eneste forsvar for Curtis
Hoopers totale naivitet er, at han ikke ved bedre.
Han er én af den slags mennesker, der opfinder
atombomben og vitterligt tror på at han nu har
hjulpet menneskeheden.

Robert Delaney er ikke meget bedre. Hans bibel
er army-håndbogen. Åh, det gode samvær mellem
soldaterne. Åh, hvor spændende det er at være en
del af en organisation i rivende udvikling. Bla,
bla, bla. Personligt tror jeg at Robert er bøsse.
Han har i hvert fald ikke lagt skjul på hvor meget
han holder af oberst Nathaniel Grimswell, øverst-
kommanderende på Fort Clayton. Obersten er
Roberts Gud, Fort Clayton er Roberts paradis.
Desværre for Robert fik han smadret sit knæ og
måtte flytte fra sit paradis. Og nu sidder han dér
med julelys i øjnene, ved tanken om at gense sit
idol. Kvajpande.

Nej, den eneste der er til at stole på her er José.
For det første er han den eneste der kan holde
mig ud, og som ikke er bange for mig. For det
andet har han fødderne på jorden og hovedet
skruet godt fast på kroppen. Dér er en mand, som
man med god samvittighed kan beundre. Hans
eneste svagheder er hans temperament og hans
tro på at han rent faktisk kan gøre en forskel. José
prøver rent faktisk at gøre noget Godt.
Vi nærmer os Fort Claytons perimeterhegn. Om
to sekunder begynder det at regne. Jeg kan ikke
lade være med at tro, at det bliver grimt.
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Oberst Nathaniel Grimswell er den største helt
jeg nogensinde har mødt. Allerede dengang var
han øverstkommanderende på Fort Clayton, og
han er det endnu. I en tid hvor alle er under
anklage og hvor alle chefstole er brændvarme,
bevidner det en særlig styrke. Oberst Grimswells
styrke er hans udstråling og hans integritet. Når
han taler til dig med sin dybe brummende
stemme, kan du ikke undgå at høre sandheden i
hans ord. Her er en mand der vil dig noget, og
som vil det gode. Grimswell går ikke op i para-
graffer; han går op i moralske værdier, i retfær-
dighed, i retskaffenhed. Han går op i at få det
bedst mulige ud af sig selv, sine mænd og situa-
tionen. Nathaniel Grimswell er en mand der har
sine holdningers mod. Han tør også sætte hand-
ling bag ordene. Han er alt hvad man kan for-
vente af en leder. Derfor piner det mig endnu at
jeg fejlede så grusomt. Hvis jeg kunne skrue
tiden tilbage...

Tilbage i Houston var tiderne gode. Jeg er ikke et
af de børn, der blev mishandlet af far og sat til at
deale dope af mor. Mine forældre er endnu
sammen, jeg mindes ikke nogen særlige katastro-
fer i min barndom, vi boede i en rummelig
lejlighed og der var mad på bordet hver aften.
Min far var på det tidspunkt revisor og min mor
lærer. At de begge arbejdede - og til og med gik
op i deres arbejde - bevirkede selvfølgelig at der
ikke var så meget overskud til Jamie og jeg. Hvis
jeg skal beskylde mine forældre for noget, er det
at de netop ikke havde tid til børn. Vist gik vi
ture, vist var vi i biografen, vist holdt vi fødsels-
dage. Men det var som om far og mor altid var
andetsteds, selv når de var sammen med mig og
min søster. Den familiale nærhed og gensidighed
som andre fortæller om, har jeg sjældent oplevet.
Derfor kom det heller ikke som noget chok da jeg
meldte mig ind i hæren. Hverken for mig eller for
dem.

Tillad mig her at indsparke en kommentar om
samvær mellem mænd. Jeg er ret overbevist om
at jeg er en helt almindelig heteroseksuel uden
perverse tilbøjeligheder. Jeg render ikke efter
små drenge, og jeg skal ikke have pisk hver aften.

Jeg har vel ikke haft mange forhold, men jeg har
haft nogle. Nok. Alligevel opstår der en særlig
intimitet når så mange mænd er samlet på ét sted.
Straks oplever de, alle som én, at de har noget til
fælles. De står sammen, de græder sammen, de
oplever smerten og trætheden sammen. De har
ikke andre at tale med end hinanden. I brusebadet
gnubber de sig op ad hinanden og til kamptræ-
ning holder de om hinanden. Uden beskyldninger
for hverken det ene eller det andet. Men det lurer
under overfladen, altid. Hæren er et alt overve-
jende homoseksuelt miljø, og det er der ingen
skam i. Der er kun et meget kort skridt fra at være
sammen i brusebadet til at være sammen i sen-
gen.

Men tilbage til sagen. Jeg kom ind i hæren, og
jeg nød hvert sekund. Jo mere tid der gik, jo mere
distancerede jeg mig fra mine forældre, jo mere
oplevede jeg hæren som min sande familie. Her
oplevede jeg den nærhed som far og mor ikke
kunne præstere. Også selvom der er mange
idioter i hæren, der tror at det hele går ud på at
trykke på aftrækkeren så hurtigt som muligt.
Efter to år ved Houston Military Base søgte jeg
om at blive forflyttet til Fort Clayton, Panama.
Her mødte jeg oberst Nathaniel Grimswell.

Uden tvivl tror jeg at min tid på Fort Clayton var
de bedste to år i mit liv. Under oberst Grimswells
ledelse trivedes alle, og sammenholdet var
exceptionnelt. På det tidspunkt var jeg sergent.
Det gjorde desuden kun sammenholdet stærkere,
at vi jo befandt os i fjendeland. Ikke officielt,
naturligvis, men alle kunne føle det. Narko-
baronerne og landets skrøbelige forhold til USA
gjorde Fort Clayton til en heksekeddel. CIA folk
rendte ud og ind, diplomater besøgte basen i tide
og utide, præsidenten var på visit flere gange. Og
det sværmede konstant med rygter om hemmelige
operationer dybt inde i Panamas jungle. Jo, det
var i sandhed Os mod Fjenden.

1993, februar: Vendepunktet kom da jeg efter et
fald på træningsbanen opsøgte først feltlægen, så
oberst Nathaniel Grimswell. Meldingen fra lægen
var klar: Mine knæ ville ikke være med mere, og
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jeg kunne nu enten opsøge et kontorjob inden for
hæren eller risikere at blive kryblet for livet ved
at fortsætte den ihærdige træning. Det var en
svær meddelelse at overbringe obersten. Vi havde
opbygget et nært forhold; han beundrede mig for
min loyalitet, jeg bedårede ham for hans handle-
kraft. Det var i sandhed et intimt forhold. Der var
ikke noget seksuelt i det, men det lurede, under
overfladen. Da jeg fremlagde de tørre facts for
ham så jeg en skygge vandre over hans ansigt.
Hvad der end havde været mellem os døde i det
øjeblik. Han nikkede, så på mig og sagde: „Her-
med fritaget for tjeneste, Delaney. Jeg skal sørge
for at formaliteterne bliver ordnet.“ Og det var
det. Hans skuffelse må have været enorm.

Siden har jeg ikke genset oberst Grimswell. Jeg
søgte ind i Hærens Efterretningstjeneste, hvor jeg
endnu arbejder. Et stille job, hvor jeg for det
meste passer mig selv. På mange måder et ked-
sommeligt arbejde, men jeg er nu blevet meget
glad for det. Det giver mig mulighed for at
beskæftige mig med vores forsvar, med vores
gode og mindre gode soldater. Jeg behandler dem
med den respekt de fortjener. Jeg er ikke blåøjet
over for hærens problematikker, men jeg forstår
så udmærket hvad army-livet indebærer. Det er
ikke så simpelt som medierne vil gøre det til.

Jeg er kun 28 og allerede ser jeg tilbage på mit
liv. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, ville jeg
endnu befinde mig på Fort Clayton militærbase.
Dér ville jeg løbe som en galning på trænings-
banen, skyde til måls, snige mig rundt i junglen,
spise og sove sammen med de mennesker, som
jeg holder så evigt meget af. Med denne opgave
har jeg fået en mulighed for, for en kort stund, at
skrue tiden tilbage. Og, hvem ved, måske gen-
skabe noget af det, der gik i stykker mellem
oberst Grimswell og jeg.

Der går ikke en dag, hvor jeg ikke forbander
mine skrøbelige knæ langt væk...

del to
Mit hjerte hamrer vildt. Det føles, som når man
kommer hjem efter en lang, lang rejse og glæder
sig til at fortælle venner og familie om alt det
man har oplevet. Sådan har jeg det nu, i forvent-
ningen om at vi snart når Fort Claytons
perimeterhegn. Jeg kan se oberst Grimswells
ansigt for mig, selvom der er mørkt omkring os.
Vi sidder fem mand høj bag i armytrucken, der
skal køre os fra lufthavnen til Fort Clayton.
Udenfor er det så småt begyndt at regne.

Jeg modtog Gladys Messerschmidts brev i går.
Gladys er den Store Boss, og hvis jeg skal være
helt ærlig har jeg det lidt underligt med at blive
kommanderet rundt af et fruentimmer. Gladys er
efter sigende god nok på bunden, men hvad ved
en karrierekvinde egentlig om livet på en militær-
base? Ja ja, de siger godt nok at hun var rekrut i
en periode, men derfra og så til chef for Hærens
Efterretningstjeneste?

Under alle omstændigheder var der ingen overra-
skelser i brevet. Peter Hansson er chef for opera-
tionen, José de la Juenta næstkommanderende.
Curtis er vores glade mand, jeg er manden med
kontakterne til basen, og Al Zymanski... Tja, Al
er vel bare det dumme svin, som de ikke vidste
hvad de ellers skulle gøre af. Sammen bedes vi
gennemgå den af FBI foretagede undersøgelse af
omstændighederne vedrørende Louis Trapps død.
Og det med den største diskretion og respekt for
militærpersonalets integritet, og alt det dér. Så
vidt jeg har forstået handler det om at bakke FBIs
undersøgelse op, så sergentens kone holder op
med at brokke sig til pressen. Og dét for alles
bedste.

Det undrer mig bare, hvad fanden vi skal med Al.
Jeg har aldrig mødt en større idiot. Jeg er overbe-
vist om at han har tilbragt størstedelen af sit liv i
en rendesten. Han har ingen manérer, og han har
ingen respekt for noget eller nogen. Han bruger
sin arbejdstid på at grave smuds frem om alt og
alle. Han er en stikker af den værste skuffe, uden
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politisk tæft, uden kærlighed for det han laver.
Hvad fanden skal han her?

Så kan jeg bedre forstå hvorfor José er med. Ikke
fordi han bryder sig synderligt meget om hæren
heller. Men han er i det mindste modtagelig for
fornuft. Desværre synes José at udvise en foragt
for Hærens metoder, som jeg ikke kan acceptere.
Han er temperamentsfuld, kompromisløs, og han
fokuserer på Hærens dårlige sider i stedet for de
gode. Måske er det derfor, han aldrig er steget i
graderne. Måske er det derfor Peter Hansson
sidder på en chefstol, og ikke José de la Juenta.

Peter stirrer ud i luften, mens trucken bumper
videre hen ad vejen. Vejene i Panama har aldrig
været særlig gode. Peter retter på sit slips. Han
virker bekymret. Der er altid nok at være bekym-
ret for, når man sidder i den varme stol. Heldigvis
er Peter Hansson god til at håndtere presset. Han
er et diplomatisk dyr. Rygterne vil vide, at han
under jagten på de Røde tilbage i 60’erne stak sin
kæreste. Men jeg har aldrig fået det bekræftet.
Jeg ved at han tror på vores land, og det er nok
for mig.

Ved siden af ham sidder Curtis Hooper og skriver
i en lille grøn notesbog. Jeg forestiller mig, at han
skriver hjem til far og mor i Wisconsin. At han
allerede nu fortæller dem hvor fantastisk det alt
sammen er, hvor rare folk er ved ham og hvor
godt vejr det er i Panama. Curtis er en flink fyr,
men han har lidt svært ved at se virkeligheden i
øjnene. I Curtis’ verden står sandheden skrevet i
bibelen og i Wisconsins grønne enge. Det er hans
paradis. I min verden står sandheden snarere
skrevet i det implicitte militærkodeks. Måske er
jeg lige så blåøjet som Curtis, men jeg forholder
mig i det mindste til hæren som sådan; og ikke til
hæren som Guds skaberværk. Jo, Curtis er flink
nok, og hans optimisme er oprigtig. Jeg er bare
bange for at det ikke rækker...

robert delaney
Nu kan jeg se de første lys fra basen. Snart
passerer vi perimeterhegnet og det store
velkomstskilt. Vores chauffør, Clark, er stille. Jeg
tager mig i at ønske, at vi aldrig nogensinde skal
hjem igen.



Fil: FBI efterforskningsrapport

Filnummer: 97-1433/ USARSO-C
Vedrørende: Dødsfald / Louis Trapp
Efterforskningsleder: Hannah Petrie, FBI
Efterforskere: J. Mazurski, D. Horowitz, L. Olsson, J. Di Marco.
Under ledelse af: Oswald C. Frederick, chief of foreign affairs, FBI
Tidsperiode: 03/03-1997 - 08/03-1997
Location: Fort Clayton militærbase, Panama.

Sagens præmisser
Oberst Nathaniel Grimswell, øverstkommanderende på US Army South�s Fort
Clayton militærbase, Panama, meddeler tirsdag den 03/03-1997 FBI i
Washington at sergent Louis Trapp er fundet død tidligt om morgenen på
basens træningsbane. Oswald C. Frederick beordrer efterfølgende underteg-
nede - Hannah Petrie - at sammensætte et efterforskningshold, der skal
afklare omstændighederne omkring sergentens død. Samme dag, tirsdag den 03/
03-97 ankommer holdet til Fort Clayton militærbase. Fra tirsdag den 03/03-
97 til søndag den 08/03-97 efterforsker FBIs hold on-site. Det er holdets
faste overbevisning, baseret på vidneudsagn, undersøgelse af gerningsstedet
og obduktion af Louis Trapp, at sergenten tirsdag den 03/03-97 begik selv-
mord ved at stikke sig selv 26 gange i kroppen med en lommekniv. Nedenfor
beskrives efterforskningens enkeltdele:

Gerningsstedet
Forskellige vidner bekræfter at sergent Trapp blev fundet død liggende på
jorden ved den høje stige på Fort Claytons træningsbane. Da
efterforskningsholdet ankom var liget imidlertid blevet flyttet til basens
felthospital, under ledelse af feltlæge Adam Krakowski. Ligets position var
afmærket med hvidt kridt, som det ses på de vedlagte billeder (bilag 1-8).
Efterforskningsholdet har ligeledes undersøgt to fotos taget umiddelbart
efter liget blev fundet af feltlæge Adam Krakowski (bilag 9-10). Som bille-
derne viser ligger sergent Trapp på ryggen, med højre ben strakt ud og
venstre ben bøjet ind under låret. 4 cm fra sergentens højre hånd ligger på
jorden en lommekniv. Krakowskis billeder viser at sergenten er stukket
adskillige gange i brystet med en skarp genstand. Efterfølgende undersø-
gelse af sårene og kniven indikerer at stiksårene stammer fra lommekniven
som ligger ved hans side. Sergent Trapp er på billederne iklædt sine
militærstøvler, en grøn army-joggingbuks og en army-undertrøje.
På gerningsstedet foretog holdet en undersøgelse af fodaftryk i jorden,
samt af fingeraftryk på træningsbanens udstyr. Undersøgelse af fodaftryk
gav ingen videre resultater, da træningsbanen dagligt bruges af de fleste
af basens soldater. Undersøgelse af fingeraftryk indikerede endvidere at
sergent Louis Trapp var aktiv på træningsbanen umiddelbart før sin død. Der
er tydelige aftryk fra sergentens fingre på forskellige træningsstativer.
En senere undersøgelse har vist at aftrykkene på selvmordsvåbnet ligeledes
stammer fra Louis Trapps højre hånd.
Specialtekniker Howard Rebell, Washington School of Medicine, har demon-
streret over for undertegnede at ligets position i forhold til selvmords-
våbnet indikerer at sergent Trapp har siddet på knæ på jorden, er faldet om
og har tabt våbnet.

Selvmordsvåbnet
Kniven fundet ved sergent Trapps side var af mærket �Equinox�, med et mør-
kegrønt plastikskæfte og et sammenfoldeligt stålblad på 7 cm (bilag 11-12).



Undersøgelser af våbnet har vist dels at aftrykkene på det stammer fra
Louis Trapps højre hånd, dels at blodet på våbnet er Louis Trapps. Undersø-
gelsen af fingeraftrykkene indikerer at sergent Trapp har holdt kniven, så
bladet vendte ind mod hans krop. Knivbladets længde stemmer overens med
stiksårene i Louis Trapps krop. Det skønnes at kniven formentlig har været
et privat eje, skønt det ikke har været muligt at bekræfte denne teori.

Obduktion af Louis Trapp
En obduktion foretaget af FBI retsmediciner Ursula Pacelli, Washington gav
følgende resultater: Sergent Louis Trapp er død mellem kl. 04.30 og kl.
05.30 tirsdag den 03/03-1997. Han er død af massive indre og ydre blødnin-
ger, forårsaget af 26 knivstik i kroppen; heraf tre i hjertet, et i højre
lunge, to i venstre lunge, ni i maveregionen, tre i venstre skulder , et i
venstre nyre, fire i venstre side og tre i underlivet. Disse stik har be-
virket en perforering af begge lunger, perforering af hjertet og perfore-
ring af venstre nyre. Retsmediciner Ursula Pacelli finder ud fra ovenstå-
ende at selvmord ville have været muligt, skønt usandsynligt.
Indgangssårenes vinkel understøtter immervæk efterforskningsholdets
selvmordsteori. De indikerer at sergent Trapp er blevet stukket med en
styrke tilsvarende hans egen og fra en vinkel tilsvarende hans højre arm.
Samtidig har Ursulla Pacellis obduktion afsløret, at sergent Louis Trapp
havde store mængder amfetamin i blodet på dødstidspunktet. Ifølge
retsmedicinderen kan denne narkotika-påvirkning have medført et stærkt
raseri, samt følelsesløshed over for smerte. Rester af amfetamin fundet
blandt sergentens private ejendele indikerer, at narkotikaet skulle være et
privat eje. Vi beder Dem bemærke, at dette fund er undladt i den offentligt
tilgængelige FBI-rapport.
Da det herudover vil være for omfattende at komme ind på detaljerne ved
obuktionen, refereres til Ursula Pacellis obduktionsrapport (bilag 13). Men
overvejende tyder ovenstående fysiske beviser på at sergent Louis Trapp
skulle have begået selvmord i et voldsomt anfald af raseri.

Vurdering af Louis Trapps militær-journal
På baggrund af sergent Trapps journal (bilag 14) finder efterforsknings-
holdet at hans karriere i den amerikanske hær har været eksemplarisk. Intet
i soldatens journal kan forklare hvorfor han skulle have begået selvmord.
Det forekommer at sergent Trapp har befundet sig godt på Fort Clayton, at
sergenten har været aktiv og patriotisk i alle henseender. Efterforsknings-
holdet har immervæk noteret en adfærdsændring siden sergent Louis Trapp
vendte tilbage fra orlov den 24/03-1996. I perioden frem til hans død in-
tensiveres sergentens sygebesøg på militærbasens lazaret. Sammenholdt med
vidneudsagn fra Alice Trapp (se nedenfor) finder holdet at motivet til
sergent Trapps selvmord må ligge i familiære forhold, og ikke i sergentens
arbejdsforhold. Det er altså holdets overbevisning at sergentens selvmord
skyldes en familierelateret tragedie.

Samtale med oberst Nathaniel Grimswell
For at etablere sergent Trapps arbejdsforhold har efterforskningsholdet
gennemført en afhøring af oberst Nathaniel Grimswell, øverstkommanderende
på Fort Clayton (bilag 15). Oberst Grimswell understøtter at sergent Trapp
var en i alle henseender stabil og hårdtarbejdende soldat. Han var respek-
teret blandt basens øvrige personnel og indgik godt i basens fællesskab.
Men obersten indikerer at sergent Trapps adfærd ændrede sig markant, siden
han vendte tilbage fra sin orlov i slutningen af februar 1997; altså få
dage før sergentens død. Sergenten virkede bedrøvet over forhold uden for
Fort Clayton, har oberst Grimswell forklaret.



Afhøring og vidneudsagn fra korporal Eric Thornton
Eric Thornton delte i perioden 01/01-1995 indtil Louis Trapps død barak med
sergenten. Korporal Thornton har forklaret (bilag 16) at hans samvær med
Trapp var godt, og at de hurtigt udviklede et personligt venskab. Korporal
Thornton mener at sergent Trapp ændrede adfærd allerede i marts 1996, efter
at sergenten deltog i en træningsmission i jungleområde. Fra oktober 1996
oplevede sergenten ifølge korporal Thornton sværere psykiske problemer.
Disse problemer syntes ifølge Thornton at tiltage op til orloven i februar
1997. Thornton kunne ikke bidrage med oplysninger om Louis Trapps selvmord
den 03/03-97. Korporalen var kun lige stået op da han hørte om sergentens
død.

Samtale med Alice Trapp, hustru til sergent Louis Trapp
Efterforskningsholdet talte med sergent Trapps hustru, Alice Trapp, fredag
den 05/03-97. Den fulde samtale er gengivet som bilag 17. Overvejende bar
samtalen præg af at Alice Trapp var uvillig til at samarbejde med FBIs
hold. Hun antydede mere end én gang at hendes mand ikke ville have begået
selvmord, og at han skulle være blevet myrdet på Fort Clayton. Alice Trapp
fortalte at hendes mand var hårdt psykisk medtaget flere måneder før orlo-
ven i februar 1997, og at hans breve bar præg af stor frustration over
forholdene på Fort Clayton militærbase. Alice Trapp mente ikke at sergent
Trapp i den sidste tid kom godt ud af det med sine overordnede på militær-
basen. Under orloven i februar kulminerede Louis Trapps frustrationer. Fru
Trapp forsøgte at overtale sergenten til at opgive sin militærkarriere, men
sergent Trapp nægtede kategorisk. Efter Alice Trapps udsagn endte opholdet
med at parret kom op at skændes, og at Louis Trapp før tiden tog tilbage
til Fort Clayton.
Det er efterforskningsholdets overbevisning, at det var dette sidste skæn-
deri mellem Alice og Louis Trapp, der førte til sergent Trapps selvmord.
Samtidig ønsker vi at påpege at Alice Trapps udsagn må betragtes med en
sund skepsis. For det første udtrykte Alice Trapp en skarp kritik over for
hæren som sådan, og over for Fort Clayton i særdeleshed. For det andet
syntes Alice Trapp ikke at ville se i øjnene, at parforholdet med sergent
Trapp var ved at gå i stykker. Og for det tredje må det medregnes at Alice
Trapp ikke modtager penge for sin mands livsforsikring, når denne har be-
gået selvmord.

Konklusioner fra efterforskningen
FBIs hold finder på baggrund af den udførte efterforskning at sergent Louis
Trapp tirsdag den 03/03-1997 begik selvmord på Fort Claytons træningsbane
ved at stikke sig selv ihjel med en kniv. Sergenten var da under påvirkning
af en stor mængde amfetamin. Skønt selvmordsmetoden er usædvanlig, er den
ikke usandsynlig, og de tekniske beviser understøtter teorien. Med hensyn
til motivet finder FBIs hold, at sergent Louis Trapp oplevede stigende
frustrationer i sit ægteskab med Alice Trapp. Det kan tænkes at enkelte
begivenheder på Fort Clayton kan have bidraget til sergentens nedtrykte
sindstilstand. Men FBI mener dog ikke at nogen enkelt instans kan drages
til ansvar for sergent Trapps død og finder ingen grund til at fortsætte
sin efterforskning.

For FBI / fil 97-1433/ USARSO-C

Hannah Petrie



Fil: Militærjournal

Filnummer: C-2259/ J-983/ USARSO
Sidst opdateret: 08/03-1997

Navn: Louis Trapp
Fødselsdato: 12/09-1961
Ægteskabelig status: Gift med Alice Trapp, født Trabeskos
Bopæl: 32 Washington Street, Houston
Stilling: Sergent, kompagni C, USARSO Panama, Fort Clayton

Militær karriere:

1985: Indskrevet som rekrut på Houston kaserne
1989: Indskrevet på Los Alamos militærakademi
1991: Udnævnt til sergent fra Los Alamos militærakademi
1991: Virke som sergent på Houston militærbase
1995: Overført til Fort Clayton militærbase, USARSO, Panama

Karriere på Fort Clayton militærbase:

01/ 04-1995: Overført til Fort Clayton militærbase, under ledelse af oberst
Nathaniel Grimswell. Indsat som sergent af første grad.

18/04-1995: Ekstraordinær personalesamtale med øverstkommanderende oberst
Nathaniel Grimswell.

22/04-1995: Ekstraordinær psykologisk evaluering, under ledelse af militær-
psykolog Harriet Jones.

23/04-1995: Ekstraordinær lægeundersøgelse, under ledelse af militærlæge
Adam Krakowski.

01/08-1995: En uges ordinær orlov fra Fort Clayton militærbase.

01/12-1995: To ugers ordinær orlov fra Fort Clayton militærbase.

02/01-1996: Ordinær psykologisk evaluering, under ledelse af militær-
psykolog Harriet Jones.

04/01-1996: Ordinær lægeundersøgelse, under ledelse af militærlæge Adam
Krakowski.

07/02-1996: Ordinær personalesamtale med øverstkommanderende oberst
Nathaniel Grimswell.

06/03-1996: Udnævnt til næstkommanderende på træningsoperation Greensnake
7, under ledelse af oberst Nathaniel Grimswell.

09/03-1996: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, under ledelse af felt-
læge Adam Krakowski, med skudhul i venstre skulder.



19/03-1996: Fem dages ekstraordinær orlov fra Fort Clayton militærbase,
bevilget af øverstkommanderende oberst Nathaniel Grimswell.

25/06-1996: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med rygsmerter.

02/07-1996: Ordinær psykologisk evaluering, under ledelse af militær-
psykolog Harriet Jones.

01/08-1996: En uges ordinær orlov fra Fort Clayton militærbase.

18/10-1996: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med migrænesmerter.

12/11-1996: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med migrænesmerter.

08/12-1996: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med mavesmerter.

02/01-1997: Ordinær psykologisk evaluering, under ledelse af militær-
psykolog Harriet Jones.

05/01-1997: Ordinær lægeundersøgelse, under ledelse af feltlæge Adam
Krakowski.

13/01-1997: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med hjertesmerter.

28/01-1997: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med hjertesmerter.

05/02-1997: Ordinær personalesamtale med øverstkommanderende oberst
Nathaniel Grimswell.

11/02-1997: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med hjertesmerter.

15/02-1997: To ugers ordinær orlov fra Fort Clayton militærbase.

28/02-1997: Indlagt på felthospitalet, Fort Clayton, med hjertesmerter.

29/02-1997: Ekstraordinær samtale med øverstkommanderende oberst Nathaniel
Grimswell.

03/03-1997: Død ved selvmord på Fort Clayton militærbase.

For yderligere informationer refereres til de halvårlige psykologiske eva-
lueringer af militærbasens personnel, under ledelse af militærpsykolog
Harriet Jones: Filnummer: C-2259/ P-983/ USARSO



Fil: Psykologisk evaluering

Filnummer: C-2259/ P-983/ USARSO
Sidst opdateret: 02/01-1997

Navn: Louis Trapp
Fødselsdato: 12/09-1961
Ægteskabelig status: Gift med Alice Trapp, født Trabeskos
Bopæl: 32 Washington Street, Houston
Stilling: Sergent, kompagni C, USARSO Panama, Fort Clayton

Psykologisk evaluering, foretaget 02/01-1996 af militærpsykolog Harriet
Jones:
Sergent Trapp er ved godt humør og kan betegnes som psykisk stabil. Såvel
arbejdsforhold som familiære relationer synes at være gode. Sergent Trapp
er just hjemvendt fra to ugers ordinær orlov, som han har tilbragt i
Houston med sin familie. Sergent Trapp udtrykker glæde ved besøget i USA og
ved gensynet med sin familie. Ifølge sergent Trapp selv glæder han sig nu
til at �komme igang igen�. Der er intet andet at bemærke.

Psykologisk evaluering, foretaget 02/07-1996 af militærpsykolog Harriet
Jones:
Sergent Trapp synes opstemt i forhold til den sidste evaluering. Han for-
klarer at han �svæver på en lyserød sky�, grundet et nyt bekendtskab uden
for Fort Clayton. Sergenten refererer til en træningsoperation i marts
måned, hvorunder han ved et tilfælde blev skudt i skulderen. Sergenten
synes at være blevet noget traumatiseret af oplevelsen, men han forklarer
selv at den ekstraordinært bevilgede orlov efter episoden hjalp på hans
sindstilstand. Jeg er immervæk foruroliget over sergent Trapps maniske
opstemthed og finder, at skudepisoden og den psykologiske håndtering af
samme bør tages op under næste evaluering. Dette for at sikre at sergenten
ikke lider varige mén fra episoden.

Psykologisk evaluering, foretaget 02/01-1997, af militærpsykolog Harriet
Jones:
Jeg er overbevist om at sergent Louis Trapp er påvirket af narkotika og har
beordret ham øjeblikkeligt at kontakte feltlæge Adam Krakowski. Jeg er
samtidig dybt foruroliget over sergentens sindstilstand, der synes helt
anderledes fra min sidste evaluering af ham. Sergent Trapp beklager sig
over et overvældende arbejdspres og over dårlige forhold til de øvrige
ansatte på Fort Clayton. Sergent Trapp synes samtidig bedrøvet over et brud
i relationer uden for Fort Clayton. Han insisterer dog på, at der ikke her
skulle være tale om brud med familien i Houston. Endelig finder jeg at
sergent Trapp ikke er kommet sig over skudepisoden i marts 1996 og endnu
oplever episoden som stærkt traumatiserende. Jeg finder derfor at sergent
Trapp må tildeles en længere orlov, hvorunder han kan behandles løbende af
en psykolog. Herefter må psykologen i samråd med øverstkommanderende på
Fort Clayton og jeg selv vurdere, hvorvidt sergent Trapp er i stand til at
genoptage sine funktioner på basen.



Fil: Louis Trapps personlige ejendele

Filnummer: 97-1434/ USARSO-C
Vedrørende: Dødsfald / Louis Trapp
Efterforskningsleder: Hannah Petrie, FBI
Location: Fort Clayton militærbase, Panama.

Indhold af klædeskab:
1 kuffert
4 par shorts
3 par bukser
9 par sokker
9 par underbukser
5 skjorter
11 T-shirts
1 vindjakke
1 frakke
3 par sko
4 trøjer
1 par solbriller
3 familieportrætter, indrammede
16 breve, signeret Alice Trapp
5 breve, signeret far & mor
6 romaner

Indhold af frakke:
1 tegnebog i sort læder
1 visitkort fra Hotel Bocas del Toro
1 lap papir med flg. tekst: �X-1209/ O-G09/ USARSO�
1 par underbukser

Indhold af tegnebog:
76$ i kontanter
1 kreditkort, Master�s, tilhørende Louis Trapp
5 familiefotos
1 lånerkort, Houston Public Library
1 kørekort, tilhørende Louis Trapp
1 håndskrevet brev, signeret Victorio
4 frimærker

Indhold af toilettaske:
1 tandbørste
1 tube tandpasta
2 kamme
1 barbermaskine
1 deodorant
1 after-shave
1 pakke smertestillende piller
1 tabletrør, indeholdende rester af et hvidt pulver, senere identificeret
som amfetamin.
1 pakke piller mod mavesmerter
1 neglefil

Ført til protokol den 04/03-97, af Jennifer Di Marco, FBI



Efter middagen kommer det hele tilbage til mig. De gode tider på Fort Clayton. De gode mennesker på
Fort Clayton. Det gode samvær. De kendte ansigter passerer revy for mit indre øje:

Først og fremmest oberst Grimswell. Han virker ældre nu, lidt mere slidt. Men grundlæggende er han
stadig den samme, stadig det gode og rare menneske som jeg dengang lærte at kende. Allerede den-
gang rygtedes det at han drak lidt vel meget, at han nød en brandy i ny og næ. Nu virker det som om
det er oftere end i ny og næ.

Og Adam, vores feltlæge. Han blev overflyttet fra New York i 92, tror jeg nok. Han virkede lykkelig
for at komme til Fort Clayton. Men allerede dengang gik der rygter om, at han var homoseksuel. På
trods af plakaterne med de storbarmede modeller på hans kontor og hans påtagede machismo. Det
virker mere markeret nu, skønt jeg ikke kan sige hvad det præcist er, der styrker min mistanke. Hvis
det er sandt at Adam er bøsse, så kan han ikke have det godt her. Mon det var derfor han flyttede fra
New York?

Feltpræsten, Sachs, er ny. I min tid var det Bartholomew Winther, vi bekendte os til. Jeg forstod på
ham, at han snart skulle pensioneres. Den ny mand virker nu ikke som en særlig god afløser. Han
virker kold.

Paul Mac Allister mødte jeg kun få gange under mit ophold på Fort Clayton. Han kom hertil i 93, i
samme periode som jeg gjorde mig klar til at søge nye græsgange. Han virkede, naturligt nok, yngre
dengang. Men jeg husker ham nu ikke som den nervøse type. Nu har han sorte rander under øjnene og
flere rynker end en 60-årig. Stress, måske. Jeg forstod allerede dengang, at Mac Allister og obersten
aldrig ville blive gode venner. Måske er det dét, der tærer på Paul.

Gensynet med Pope var underligt. Han kom til Clayton i ’90, har jeg forstået. En clean-cut army-man.
Firkantet på alle mulige måder. Dengang gik der rygter om, at han og obersten var pot og pande. Det
undrer mig, når nu de er så forskellige; obersten så raffineret og smilende, Pope så rå og usleben, så
kontant. Jeg har aldrig rigtig brudt mig om Pope, selvom hans værdier virker gode nok. Han virker
som en farlig mand.

Jeg prøver at tænke tilbage på Louis Trapp , på om jeg nogensinde kan have mødt ham. Nej, konklu-
derer jeg. Han må være kommet til senere. Der var heller ikke nogen MacDonalds dengang. Jeg ved
nu ikke om det er en forbedring...

delaneys fort infos



Fil: Greensnake 9

Filnummer: X-1209/O-G09/USARSO
Vedrørende: Træningsoperation Greensnake 9
Missionsansvarlig: Oberst Nathaniel Grimswell, Fort Clayton
Næstkommanderende: Sergent Ed Pope, Fort Clayton
Deltagere: Irvin Mills, Geoffrey Fromm, Nicholas Accosta, Lance Henderson,
Kyle Gillmore, Herbert A. Berruda, Roger Flanders, Benjamin P. Sykes.
Sidst opdateret: 03/10-1996

Operationsbetegnelse:
Træningsoperation; jungletræning med simulerede kampsituationer, simulation
af indtrængen i fjendtligt område, simulation af overlevelse i
jungleterritorie.

Evaluering:
Enheden bevægede sig under operationen i sektor 24 (se bilag), stødte her
på uidentificerede fjendtlige styrker som åbnede ild mod enheden. Enheden
var ude af stand til at besvare ilden og måtte trække sig tilbage til Fort
Clayton i hast. Det var ikke muligt at undgå personskader; rekrut Irvin
Mills, korporal Benjamin P. Sykes og sergent Ed Pope måtte efterfølgende
behandles for skudsår på Fort Claytons infirmeri, under ledelse af feltlæge
Adam Krakowski. Det har ikke senere været muligt at identificere de fjendt-
lige styrker. Motivet for deres angreb er ligeledes ukendt.



Fil: Greensnake oversigt

Filnummer: X-1334/ G-094/ USARSO
Sidst opdateret: 07/06-1997

Operationsbetegnelse:
Træningsoperation; jungletræning med simulerede kampsituationer, simulation
af indtrængen i fjendtligt område, simulation af overlevelse i
jungleterritorie.

Oversigt over udførte operationer:

G 1. 30/03 - 01/04 1994.
Oberst Nathaniel Grimswell, n/a. Ref. X-1201

G 2. 07/09 - 08/09 1994.
Oberst Nathaniel Grimswell, kaptajn Paul Mac Allister. Ref. X-1202

G 3. 02/02 - 05/02 1995.
Oberst Nathaniel Grimswell, korporal Ed Pope. Ref. X-1203

G 4. 12/05 - 13/05 1995.
Oberst Nathaniel Grimswell, løjtnant Murray Stevenson. Ref. X-1204

G 5. 20/10 - 21/10 1995.
Oberst Nathaniel Grimswell, korporal Ed Pope. Ref. X-1205

G 6. 03/01 - 06/01 1996.
Oberst Nathaniel Grimswell, sergent Ed Pope. Ref. X-1206

G 7. 07/03 - 09/03 1996.
Oberst Nathaniel Grimswell, sergent Louis Trapp. Ref. X-1207

G 8. 18/06 - 20/06 1996.
Oberst Nathaniel Grimswell, sergent Ed Pope. Ref. X-1208

G 9. 01/10 - 02/10 1996.
Oberst Nathaniel Grimswell, sergent Ed Pope. Ref. X-1209

G 10. 11/02 - 13/02 1997.
Oberst Nathaniel Grimswell, sergent Ed Pope. Ref. X-1210

G 11. 05/06 - 06/06 1997.
Oberst Nathaniel Grimswell, sergent Ed Pope. Ref. X-1211

Evalueringer af de enkelte operationer kan rekvireres ved henvendelse til
arkivet, Fort Clayton, med henvisning til de rette referencenumre.





1982: Nathaniel Grimswell overføres til Fort Clayton.

1990: Ed Pope overføres til Fort Clayton. Sidenhen forfremmet til sergent.

1990: Nathaniel Grimswell forfremmes til oberst og øverstkommanderende på Fort Clayton.

1992: Feltlæge Adam Krakowski overføres til Fort Clayton.

1993: Kaptajn Paul Mac Allister overføres til Fort Clayton. Sidenhen forfremmet til major.

1993: Sergent Robert Delaney afskediges fra Fort Clayton, grundet en knæskade.

1994: Greensnake operationerne indledes.

1994, 30/03: Greensnake 1, under ledelse af oberst Grimswell.

1994, 07/09: Greensnake 2, under ledelse af Grimswell og kaptajn Mac Allister.

1995: Sergent Louis Trapp overføres til Fort Clayton.

1995, 02/02: Greensnake 3, under ledelse af Grimswell og korporal Ed Pope.

1995, 12/05: Greensnake 4, under ledelse af Grimswell og løjtnant Murray Stevenson.

1995, 20/10: Greensnake 5, under ledelse af Grimswell og Pope.

1996, 03/01: Greensnake 6, under ledelse af Grimswell og nyforfremmede sergent Pope.

1996, 07/03: Greensnake 7, under ledelse af Grimswell og sergent Louis Trapp.

1996, 09/03: Louis Trapp indlægges på Fort Claytons hospital med et skudsår i skulderen.

1996, 19/03: Louis Trapp bevilges fem dages ekstraordinær orlov, hvorunder han tager til Chepo.

Her møder han for første gang Victorio Martines og forelsker sig i ham.

1996, 18/06: Greensnake 8, under ledelse af Grimswell og Pope.

1996, sept.: Louis Trapp bekender sig til Eric Thornton om sit forhold til Martines. Thornton går

videre til Ed Pope, som beordrer Trapp at afslutte forholdet til Victorio.

1996, sept.: Louis Trapp begynder efter samtalen med Ed Pope at tage amfetamin.

1996, 01/10: Greensnake 9, under ledelse af Grimswell og Pope.

1997, febr.: Eric Thornton fortæller Pope, at Louis Trapp stadig ser Martines. Pope kontakter igen

Nathaniel Grimswell.

1997, 11/02: Greensnake 10, under ledelse af Grimswell og Pope.

1997, 15/02: Louis Trapp tager for sidste gang på orlov til Houston, for at besøge familien.

1997, 29/02: Pope og Grimswell beordrer under en samtale Trapp at terminere forholdet til Victorio

1997, 02/03: Louis Trapp besøger for sidste gang Victorio Martines på hotel Bocas del Toro.

1997, 03/03: Louis Trapp begår selvmord cirka kl. 05.00 om morgenen, på Fort Clayton.

1997, 03/03: Sent om aftenen ankommer FBI, anført af Hannah Petrie, til Fort Clayton.

1997, 08/03: FBI vender tilbage til Washington.

1997, 05/06: Greensnake 11, under ledelse af Grimswell og Pope.

1997, maj: Alice Trapp går til pressen og fortæller om sin mands død.

1997, 21/07: Hærens Efterretningstjeneste sender sit femmands-hold til Fort Clayton.

timeline over vigtige begivenheder i scenariet


