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Juli 2013. Vi er halvvejs gennem fjerde sæson af Danmarks største realityshow. 

TV6’s Superheroes er programmet, hvor fem helt almindelige danskere har fået 

superkræfter og bruger dem i den gode sags tjeneste. Deres bedrifter bliver fulgt 

tæt af et tv-hold, så de kan vises hver mandag i Danmarks mest sete tv-program.

For tre måneder siden mødte Superheroes det værste, den københavnske 

porno-underverden kan byde på, da de konfronterede en gruppe superludere 

og deres bagmænd i en villa i Hørhsolm. Nu er Superheroes så trukket i 

sommerkostumerne, samtidig med at gruppens fire erfarne helte er blevet 

suppleret med vinderen af Superheroes Aspiranterne - showet, hvor danskerne 

siden nytår har kunnet følge kampen om den plads i Superheroes, der blev ledig, 

da seerne stemte kampsportseksperten Dervish ud af showet i slutningen af 2012. 

Den nye helt har fået tilnavnet Black Arrow. Et par af de andre helte mener ikke, 

at Black Arrow var den rigtige vinder, og de er trætte af, at TV6 iscenesætter 

Superheroes som ren underholdning uden respekt for, at de gerne vil gøre en 

forskel for andet end danskernes valg af tv-kanal. Og der er heller ikke rigtig 

nogen ud over Mr. Right selv, der synes, at han er den rigtige leder af gruppen. 

Med andre ord er der murren i krogene, da heltene bliver viklet ind i den historie, 

som udgør »Superheroes 3«. Som i de to første scenarier bliver de mødt af både 

en ydre og en indre konflikt.

Den ydre konflikt er en skræmmende terrortrussel. Danmarks involvering i de 

fortsatte krige i Mellemøsten har gjort landet til et oplagt terrormål, og Al-Qaedas 

skygge hænger stadig tungt over Vesten. Det var vel blot et spørgsmål om tid, før 

islamisterne fik fingre i den genmanipulationsteknik, der blandt andet er blevet 

brugt til at skabe Superheroes.

Resultatet er en håndfuld fanatiske dansk-arabiske superterrorister, som kalder 

sig Al-Qiyamah - efter Koranens udgave af Dommedag. De har Rebildfesten 

som mål. Her vil flere tusind feststemte mennesker fejre den amerikanske 

uafhængighedsdag den 4. juli - med prominente gæster som statsminister Fogh, 

tidligere udenrigsminister Condoleezza Rice, Pia Kjærsgaard og Keld Heick. Hvis 

terroristerne får deres vilje, slipper ingen levende ud af Rebild Bakker.

SIDSTE UDKALD 
FOR SUPERHEROES

MERE BAGGRUND
Læs mere om baggrunden 
for Superheroes og 
Superhelteloven på side 35. 
Her finder du også en kort 
opsummering af de to første 
Superheroes-scenarier.



side 4

Superheroes bliver trukket ind i sagen af PET, som har overvåget terrorcellen og 

fået mistanke om deres planer mod Rebildfesten. Heltene vil naturligvis forsøge 

at forhindre massemordet, men mens de jager terroristerne, bliver scenariets 

indre konflikt udløst. Den udstemte Dervish har nemlig i mellemtiden opdaget, 

at han lider af Hartwells Syndrom - en dødbringende sygdom, der kun rammer 

mennesker, som er genmanipuleret. Sygdommen er kendt i forvejen, men det 

nye er, at Dervish har skaffet sig adgang til hemmelige dokumenter, som viser, 

at der er endog meget sikre tegn på, at sygdommen ikke blot rammer nogle 

genmanipulerede, men alle ... Altså inklusive Superheroes selv. 

Og ganske rigtigt: De har alle fået konstateret Syndromet, men det har TV6 og 

PET i fællesskab holdt hemmeligt. Da de første Superheroes blev skabt, var man 

ikke så sikker på sammenhængen mellem genmanipulation og sygdommen, så det 

kan undskyldes. Hvad der derimod ikke kan undskyldes, er, at gruppens to nyeste 

medlemmer, Hotshot og Black Arrow, er blevet genmanipuleret, efter at TV6 og 

PET havde fået at vide, at der var en sammenhæng. 

TV6 har altså helt bevidst underskrevet de to heltes dødsdom for at holde liv i 

det superpopulære programformat, støttet af PET, som har ræsonneret, at det er 

nødvendigt at have superhelte til at stoppe de superterrorister, som uundgåeligt 

må komme.

Efter at chokket har lagt sig, må Superheroes vælge, hvad de vil gøre. Vil de 

stadig tage til Rebild og forsøge at stoppe terroristerne? Vil de få 

afsløret, hvordan de selv er blevet behandlet? Vil de forsøge at 

straffe bagmændene på deres egen måde? Hvad gør de med 

den kameramand, der står og filmer dem? Kan de overhovedet 

blive enige? Og nu, hvor de ved, at de har Syndromet, begynder 

de at mærke, at de ikke længere er så stærke og smidige, at 

deres kræfter svinder - et tydeligt tegn på, at deres kroppe 

bogstaveligt talt er ved at gå i opløsning.

Du skal have afsluttet heltenes fortælling 

endeligt og tilfredsstillende, og det 

er spillerne, som må bestemme, 

hvordan det hele ender. Der er 

mange muligheder: En indædt jagt 

på terroristerne; en episk slutkamp, 

hvor heltene ofrer sig; et hævntogt 

mod deres egen tv-station; indbyrdes 

slagsmål - eller noget helt andet? 

Efter at den primære handling er 

udspillet, afrundes det hele med en 

fortællescene, hvor spillerne får lov 

til at lægge deres helte i graven.

STILEN I 
SCENARIET
»Superheroes 3« er delt op i 
seks scener af ret forskellig 
karakter, som udspiller sig 
over fire dage. Som spilleder 
er det din opgave at sørge 
for at få bundet tingene 
sammen og bringe spillerne 
fra den ene scene til den 
anden så hurtigt som muligt. 
Der går noget tid mellem 
nogle af scenerne, og i den 
tid kan spillerne selvfølgelig 
godt gøre noget - men afvikl 
det i så fald ved at spørge, 
hvad de vil gøre, og give 
dem hurtigt feedback. Lad 
være med at gøre det til 
lange rollespilspassager, som 
fjerner historiens fokus.
I den forbindelse er det 
vigtigt at være opmærksom 
på, at det her ikke er et 
efterforskningsscenarie. Hvis 
spillerne gerne vil undersøge 
noget mellem scenerne, 
skal de have svar med det 
samme - og du bør uddele 

de forskellige 
handouts, så 
snart der er 
en naturlig 
lejlighed til det. 
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DANMARKS FEM HELTE
»Superheroes 3« handler om Mr. Right, Felicia, Omega, Hotshot og Black Arrow - 

de fem helte, som har vundet superkræfter i reality-showet Superheroes.

Mr. Right

Gruppens officielle leder og muskelmand hedder i virkeligheden Robert Andersen. 

Mr. Right kommer fra Vordingborg og blev som teenager betragtet som byens 

største fodboldtalent siden Morten Olsen. Han blev da også professionel, men 

forsvandt hurtigt igen og var ude af offentlighedens søgelys, indtil optagelserne 

til Superheroes begyndte. Roberts atletiske evner og gode udseende gjorde ham 

til gruppens leder. Mr. Right gør sit bedste for at repræsentere programmet godt 

og løse konflikter i gruppen, men sandheden er, at han har svært ved at klare 

helterollen. Han forsøger at styrke den manglende selvtillid med kokain og sex - 

på det seneste med Black Arrow, som TV6 har »serveret« som hans kæreste.

Felicia

Christina Ankergreen er Superheroes’ oprindelige babe. Hun er opvokset nord 

for København i ét af Hørsholms fine villakvarterer. Allerede da hun kom i 

gymnasiet, var Christina usædvanligt smuk, og hun har altid brugt sit udseende 

til at få tingene, som hun vil have dem. Som Felicia fik hun de mest omfattende 

genetiske modifikationer i gruppen - Christina blev behandlet med sneleopard-

gener, som gav hende fabelagtig smidighed, lynhurtige reaktioner og superskarpe 

sanser. Felicia er med i Superheroes, fordi hun elsker rampelyset og alle de 

privilegier, der følger med. Hun ser Black Arrows ankomst som en trussel 

mod sin position og vil gå langt for at slå fast, at det er 

Felicia, der er hele Danmarks superbabe.

Omega

Den mest hårdkogte Superhero er supersoldaten 

Omega. Hans rigtige navn er Peter Nielsen, og 

han var allerede borderline, da han kom 

med i gruppen. Peter er 

tidligere professionel soldat 

og havde set lidt for 

meget i Afghanistan, 

inden han blev smidt 

ud af hæren for et 

voldeligt overfald på 

en sagesløs civil. 

Dommerpanelet i 

Superheroes mente 

dog, at hans 

kamperfaring og 

taktiske evner ville 

være et stort plus. 

Som Omega fik han
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skærpet sanser og fysik og er senest blevet udstyret med et par maskinpistoler. 

Omegas liv er krig. Han er med i Superheroes, fordi det giver ham mulighed for at 

komme i kamp. Hans kyniske stil har fået mange til at kalde ham psykopat, og det 

har de sådan set ret i. Men seerne elsker ham.

Hotshot

Pigen med flammekasterne hedder egentlig Maria Almeda Hansen. Mellemnavnet 

stammer fra hendes chilenske far, men Maria har det meste af sit liv boet i Ishøj, 

hvor forældrenes stormfulde forhold prægede hendes opvækst. Hun flirtede 

med betonblokkenes pigebander, men var kommet på ret kurs, da Superheroes 

kom ind i billedet. Maria er lille, men veltrænet, hvilket blot er blevet styrket 

af de genetiske modifikationer. Som Hotshot kæmper hun for en bedre verden, 

og hun går ind i kampen med glød og temperament. I Superheroes fik hun den 

chance, som alle efter hendes mening burde få, men hun er ved at køre træt i tv-

stationens kyniske udnyttelse af heltene til kommercielle formål.

Black Arrow

Den seneste tilkomne Superhero er helt grøn. Det er kun en måned 

siden, at Delilah Emborg første gang trak i kostumet på tv. Hun voksede 

op i Brøndby som del af en lykkelig multikulturel familie, der altid 

har fortalt hende, at verden lå åben for hende. For eksempel hvis 

hun ville være showdanser - eller superhelt. Da tilmeldingen til 

Superheroes Aspiranterne blev slået op, greb Delilah chancen og 

kæmpede sig til sejren ved hjælp af lige dele charme, akrobatik 

og udseende. Som Black Arrow er hun blevet udstyret med 

en bue og specialpile, som hun først er ved at lære at 

bruge - men hun er bare lykkelig for at være en del af 

fænomenet Superheroes og tilmed have scoret Mr. Right. 

AL-QIYAMAH
Historiens synlige hovedfjende er den islamistiske 

terrorcelle, som har skabt Al-Qiyamah - en gruppe 

superterrorister, som de vil bruge til at sprede død og 

terror. Terrorcellen bruger foreningen Dansk Ibadistisk 

Studiekreds som skalkeskjul for sine aktiviteter. Hjernen 

bag det hele er Abu Usamah Muhammed al-Khalifa, 

en landsforvist imam fra Oman, som har brugt sin 

familieformue på at skabe Al-Qiyamah.

Abu Usamah kom til Danmark i 2009, og allerede året 

efter begyndte han at opbygge terrorcellen. Han mener, 

at et voldeligt opgør mellem Islam og kristendommen er 

uundgåeligt, og at muslimerne er så underlegne militært, 

økonomisk og teknologisk, at de er nødt til at slå først 

for at have en chance. Abu Usamahs drøm er at bringe 
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Kalifatet, et styre under 100% islamisk lov, tilbage i den muslimske verden 

og udbrede det til resten af verden. I hans øjne har de muslimske mindretal i 

Vesteuropa pligt til at bringe Kalifatet til de lande, de har bosat sig i.

Oprindelig havde Abu Usamah blot planlagt at skabe 

en afstikker af Al-Qaeda, men da Superheroes gik på 

skærmen sidst i 2010, fik han pludselig en langt større 

vision. Når en dansk tv-station kunne skabe et hold 

superhelte som ren underholdning, var der nærmest 

ingen grænser for, hvad rettroende muslimer kunne 

udrette med den samme teknologi. Siden da har Abu 

Usamah brugt mange millioner af sin fars olieformue på 

at skaffe sig adgang til teknologien. Tidligt i 2012 havde 

han fået fat i både maskiner og eksperter, der kunne styre 

hans hemmelige laboratorium. Det placerede han i byen Baalbek 

i det nordøstlige Libanon - et område, der kontrolleres af den 

fundamentalistiske Hizbollah-bevægelse.

Abu Usamahs plan er genial i al sin enkelhed: Ved at 

genmodificere sine terrorister gør han dem til levende våben. 

Dermed har de ingen problemer med at komme 

forbi metaldetektorer eller andre former 

for politiafspærringer - for hvem kan 

forbyde dem at trække vejret? Både 

lederen og hans videnskabsmænd er 

fuldt ud klar over, at behandlingen vil give 

superterroristerne Hartwells Syndrom. 

Men det gør ikke noget, for de er under 

alle omstændigheder martyrer. Maskinerne 

bliver skruet op på fuld styrke.

Mens de udvalgte superterrorister én for 

én rejste til Baalbek, var næste spørgsmål 

så, hvor de skulle sættes ind? Men også det 

løste sig selv, da det blev annonceret, at 

Anders Fogh Rasmussen og Condoleezza Rice 

ville være hovedtalerne ved Rebildfesten i 

2013. Det var en mulighed, Al-Qiyamah ikke 

kunne lade gå fra sig. Ikke alene kunne de 

få ram på to af hovedfigurerne i den såkaldte 

»krig mod terror«; stedet ville også vrimle 

med mennesker, der var samlet for at fejre USA, selve Den Store Satan.

Se i øvrigt beskrivelserne af terrorcellens medlemmer på de vedlagte personark 

samt bilagene med uddrag fra Wikipedia om de islamiske begreber, gruppen 

bruger. 

IBADISTISK?
Ibadisme er en konservativ 
afart af Islam, som især 
dyrkes i Oman (imam 
Abu Usamahs hjemland). 
Ibadimuslimer er blandt 
andet uenige med de andre 
grene af Islam om, hvilke 
historiske figurer der bør 
anerkendes som retmæssige 
kaliffer, og de tror på, 
at syndere er dømt til at 
brænde i Helvede for evigt 
- hvor fx sunnimuslimer 
mener, at helvedesilden 
renser synderne, så de på 
et tidspunkt kan komme i 
Paradis. Ibadimuslimer mener 
også, at de er forpligtet til 
at optræde reserveret eller 
direkte fjendtligt over for 
syndere og vantro.
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SCENARIETS TEMA
Temaet i »Superheroes 3« er magtmisbrug, sat i en kontekst af terror og 

terrorbekæmpelse. Det handler om, hvor langt man er villig til at gå for at nå sine 

mål, og hvor langt man vil gå for at forsvare sig.

På den ene side står de islamistiske terrorister, som mener, de har et højere mål, 

der retfærdiggør brugen af alle midler. Og at de er nødt til at bruge terroren, fordi 

det er deres eneste chance for at vinde. På den anden side står Superheroes, 

som i første omgang bliver konfronteret med de rent praktiske aspekter af 

terrorbekæmpelse: Skyder de for at dræbe, når de møder terroristerne - så de kan 

blive stoppet for evigt? Er de villige til at torturere én af terroristerne, når tiden er 

knap, og de ved, at han ved mere om det forestående angreb?

Det er sandsynligt, at heltene vil mene, at målet helliger midlet. At det handler 

om at redde uskyldige. Men så bliver de konfronteret med deres egen skæbne: 

Den behandling, som gjorde dem til Superheroes, er ved at 

slå dem ihjel. Og det er der vel at mærke nogle hos både 

myndighederne og tv-stationen, der har vidst i et stykke tid.

Afsløringen vender spørgsmålet om magtmisbrug på hovedet. 

For det første er der de åbne spørgsmål omkring, hvem der 

har ansvaret, og hvorfor der ikke er nogen, der har fortalt 

heltene noget? Men hvis målet helliger midlet, når det handler 

om at redde uskyldige og beskytte samfundets værdier, så 

kan det vel være lige meget? Så er det vel i orden, at heltene 

bliver ofret, så længe de har den vigtige rolle? Og hvis det 

ikke er i orden, er den vrede og afmagt, som heltene føler, 

så ikke den samme form for vrede og afmagt, som driver de 

islamistiske terrorister til at gøre, som de gør?

Det er omkring de punkter, at scenariets virkelige 

spændingsfelt ligger gemt. Vi håber, at du som spilleder 

kan hjælpe med at få det så tydeligt frem som muligt.

DANMARK ANNO 2013
Vi kalder Superheroes-scenarierne for »superhelte noir«, 

fordi grundtonen i historierne er mørk. Danmark anno 

2013 er lidt mere kynisk, dystert og brutalt end det, vi 

kender i dag. 

Fundamentalt set er det stadig det samme land med 

dronning, folketing, flagstænger og kolonihavehuse. 

Men det er blevet mere individualistisk og mindre 

sikkert. Det er trøstesløst, der er dårligt vejr og 

ULTRAVOLD
En metode til at etablere 
temaet om magtmisbrug 
er at understrege, hvor 
hensynsløse scenariets 
aktører er. »Superheroes 
3« skal derfor være et 
ultravoldeligt scenarie - læg 
vægt på de ubehagelige 
beskrivelser i kampscenerne. 
Det her er en historie, hvor 
man mister tænder, knækker 
knogler, brækker sig, bløder 
og dør en voldsom død.
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lidt forfaldent. Folk på gaderne ser stressede og utilfredse ud. Samfundet fungerer, 

men det er lige en tand mere kommercielt end nutiden med flere og mere 

aggressive reklamer i bybilledet. 

Midt i alt dette er Superheroes et håb om muligheder og retfærdighed for alle. 

Og landets største mediecirkus. Heltene er mere kendte end fodboldlandsholdet 

- de kan konstant møde fans, der vil have en autograf 

eller bare trykke dem i hånden. Den negative side 

af berømmelsen er, at de bliver stillet til regnskab 

for alt. Ikke mindst af de mange fotografer, der 

sværmer omkring dem - både paparazzi og tilfældige 

forbipasserende med en mobiltelefon.

I de dage, hvor scenariet foregår, er stemningen 

spændt i Danmark. Der er gået 12 år siden 9/11 

og angrebet på World Trade Center, og siden 

dengang har Danmark været en del af den 

verdensomspændende »krig mod terrorisme«. 

Den ledes af USA, men danskerne er nogle af 

amerikanernes mest trofaste allierede, som aktivt 

støttede invasionerne af Afghanistan og Irak 

samt de efterfølgende aktioner i de arabiske lande. Dermed 

har Danmark også påkaldt sig stadig større opmærksomhed fra de islamister, 

terrorkrigen er rettet mod - og frygten for terror i Danmark er både stor og reel. 

Der har været små episoder og flere tilløb til noget 

større, og det har fået den danske regering til at give 

politiet og efterretningstjenesterne stadigt videre 

beføjelser til præventiv overvågning og registrering 

af befolkningen. Desuden har lovens håndhævere 

fået tilladelse til at bruge den nødvendige magt til at 

stoppe terroren. Det gælder også Superheroes, som 

fik kraftigere våben i foråret 2013 - Omega skiftede 

fra gummikugler til automatvåben, der blev skruet op for styrken i Hotshots 

flammekastere, og Mr. Right bærer nu stålforstærkede handsker, der fungerer som 

knojern. 

Samtidig har Venstre foreslået at liberalisere Superhelteloven, så andre end 

TV6 Action får lettere ved at få licens til at skabe de superhelte, som partiet ser 

som et vigtigt våben i forsvaret af de danske værdier. Lovforslaget har været til 

førstebehandling i den netop afsluttede folketingssamling og ser ud til at blive 

vedtaget, når Folketinget møder igen efter sommerferien.
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MEDIERNE I SCENARIET
Medierne har en vigtig rolle i scenariet. Det er medierne, som har skabt heltene, 

og det er medierne, som kan pille dem ned igen. Superheroes er et ugentligt tv-

show, der bliver klippet sammen af den forudgående uges begivenheder. Heltene 

følges tæt af Rasmus Lade. Han er programmets journalist og kameramand, der 

bogstaveligt render rundt i røven på heltene med sit kamera. Det står simpelt 

hen i heltenes kontrakt, at alt, hvad de gør, skal optages og kan bruges i 

programmet.

TV6 Actions dækning af Superheroes er tvetydig. På den ene side 

vil de gøre programmet så fedt som muligt og hype heltene 

som uddelere af kontant retfærdighed. Det betyder, at de 

dækker Superheroes loyalt og fremstiller deres handlinger 

så positivt som muligt. På den anden side skal der være 

følelser og interne konflikter i et godt realityshow. Så det 

er en succes for Rasmus Lade, hvis han kan få heltene 

til at sige noget mindre pænt om hinanden.

Rasmus Lade kan finde på at bryde ind og bede heltene gøre 

en række ting - eksempelvis:

▪ Få de fede billeder (»Det så fedt ud, da du hoppede ud ad 

vinduet - kan du ikke lige gøre det igen, så vi kan få det i 

superslow?«)

▪ Forklare deres planer (»Hvad er jeres plan nu?« - »Hvor tror du, 

sagen her fører hen?«)

▪ Lave product placement (»Kan vi ikke lige få et nærbillede, hvor vi 

kan se logoet på din bluse?«)

▪ Forklare, hvad der skete - med fokus på følelser (»Hvad følte du, 

da du rettede flammekasteren mod hans hoved?« - »Kan du ikke 

forklare os, hvordan I overvandt ham?«)

▪ Belyse interne konflikter (»Var du enig i Mr. Rights plan?« - »Hvordan 

synes du, at Black Arrow klarede sig i kampen?«)

Som spilleder kan du altså bruge journalisten til flere ting - både sætte 

stemning, lade spillerne spille rollespil og skubbe dem videre i handlingen.

HOLDET BAG SUPERHEROES
Helteshowet produceres og sendes af TV6 Action, som blev skabt i foråret 

2013, da den oprindelige Superheroes-kanal, TV6, fusionerede med sin 

ærkekonkurrent, TV Action. De vigtige personer på Superheroes-holdet er:

Philip Gottschalk

Han har været showets producer lige fra starten og kan stadig blive helt høj 

over den succes, de har skabt. Philip er ekstremt hurtig på aftrækkeren 

- han tænker hurtigt og taler endnu hurtigere. Gennem mobiltelefoner og 
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heltenes headsets er han altid i kontakt med både Superheroes og Rasmus 

Lade, og han er ikke sen til at blande sig, hvis han har en idé til, hvordan 

de kan lave bedre tv. Philip er desuden én af de ganske få personer, som 

ved, at heltene har Hartwells Syndrom. Han er oprigtigt ked af det på deres 

vegne, men mener på den anden side ikke, at der er andet at gøre end at 

acceptere det og få det bedste ud af situationen. Han vil gå langt for at 

bevare tv-stationens ry, og derfor var han også med til at beslutte, at der 

skulle lægges låg på historien om sygdommen.

Rasmus Lade

Superheroes’ faste journalist og kameramand har fulgt 

heltene, siden de begyndte. Rasmus vil gerne se sig 

selv som en stjernejournalist, der graver væsentlige 

historier frem - for ham er det vigtigste i Superheroes, 

at han er helt tæt på virkeligheden og viser kampen 

mellem forbrydere og loven, som den virkelig foregår. 

Inklusive de menneskelige konsekvenser på begge 

sider. Med årene har han også udviklet et venskabeligt 

forhold til heltene, som han respekterer og forsøger at 

hjælpe, hvor han kan. Han ved ikke noget om Hartwells 

Syndrom, men kommer under et voldsomt pres fra sin chef 

(Philip Gottschalk), hvis sandheden om heltenes helbred 

kommer frem. TV6 Action har ikke lyst til, at det skal nævnes i 

programmet.

Yasin Özcan

Yasin er den usynlige mand, som sidder inde i TV6 Actions 

redigeringsrum, hvor han modtager Rasmus’ optagelser og 

klipper dem sammen til det færdige ugentlige program. Han ved 

ikke noget om alt det, der foregår, og er sandsynligvis ikke med 

i scenariet - men hans funktion er væsentlig, fordi den betyder, 

at heltene som udgangspunkt ikke kan få udsendt noget 

live. Tv-stationen har med andre ord mulighed for at 

klippe ubehagelige ting ud.

Morten Skov

Efter fusionen mellem TV6 og TV Action har heltene 

fået en ny marketingchef. Morten Skov fra TV Action 

afløste TV6’s marketingchef og lagde straks en ny linje: 

Hvor det første halve år af 2013 handlede om sex og 

afslørende kostumer, mener Morten, at det er den 

håndfaste og gerne voldelige kriminalitetsbekæmpelse, 

der sælger heltene. Seerne skal kunne stole på, at 

dem, der bryder samfundets regler, bliver bremset med 

det samme. Selv om han er ny i jobbet, er Morten så 
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højt placeret, at han har hørt et rygte eller to om Hartwells Syndrom. Men han er 

ærligt talt lidt ligeglad med, om heltene er syge, for han respekterer dem ikke.

Det er dog ikke kun TV6 Action, der følger Superheroes på tæt hold. Det gør 

samtlige andre danske medier med respekt for sig selv også. Superheroes er 

Danmarks største medieshow, og hovedpersonerne er nationale ikoner. Du kan 

bruge de konkurrerende medier til at lægge pres på heltene, stille de spørgsmål, 

som Rasmus Lade ikke tør, eller vise de ting, som TV6 Action ikke vil vise. Efter 

at TV6 og TV Action blev fusioneret til TV6 Action, er TV 2 den mest kritiske af de 

konkurrerende kanaler.

FØR SCENARIET BEGYNDER
Begynd med at ridse spilverdenen op for spillerne, forklar lidt om Superheroes-

programmet og giv et ultrakort resumé af de første Superheroes-scenarier. 

Sæt scenen ved at fortælle om terrorfrygten og den planlagte revision af 

Superhelteloven. Udlevér derefter rollerne og giv spillerne mulighed for at stille 

spørgsmål. Når alle er klar, begynder scenariet lige på og hårdt med, at Mr. Right 

sparker døren ind til en gruppe terrorister på Islands Brygge.

SÅDAN FORDELER 
DU ROLLERNE
Det virker fint at lægge 
rollerne foran spillerne 
og lade dem vælge ud fra 
billederne af spilpersonerne. 
Men hvis du hellere vil 
bestemme selv, bør du 
overveje: 
▪ At give Mr. Right til den 
mest actionorienterede 
spiller. 
▪ At give Omega til den mest 
efterforskningsglade spiller. 
▪ At give Felicia til den mest 
intrigerende spiller. 
▪ At give Hotshot og 
Black Arrow til de mest 
skuespilsorienterede spillere.

Felicia og Omega er de 
vigtigste roller at få castet 
rigtigt, da Felicia er central 
for det interne spil mellem 
gruppens medlemmer, og 
Omegas kynisme er vigtig 

for stemningen i 
scenariet.
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TERROR PÅ BRYGGEN
Scene 1 - Torsdag den 1. juli 2013, aften

Den yderste del af Islands Brygge er som altid et paradoks, da Superheroes 

stiger ud af bilen torsdag aften. På den anden side af havnebassinet ligger 

Fisketorvet som et monument over fejlslagne ambitioner; et storcenter, 

hvorfra mærkevarebutikkerne for længst er flygtet og har overladt pladsen til 

ungdomsbander, shawarmabarer og butikker med bling-bling-udstyr. Her på 

Bryggen, på den østlige side af vandet, bor en stor del af Fisketorvets kunder i 

Københavns nyeste betonslum.

Foreningslokalerne ligger nederst i én af de siloer, der overlevede den gamle 

sojakagefabrik. Der virker tillukket - kun lidt lys slipper ud gennem de nedrullede 

persienner, og der høres blot et svagt ekko af orientalsk musik. »Dansk Ibadistisk 

Studiekreds«, siger skiltet på den dør, Mr. Right sparker ind. Træstykker, 

metalsplinter og stumper af brandisolering flyver gennem rummet, rammer den 

modsatte væg og rasler ned på gulvet. Dernæst følger en kort stilhed. Og så lyder 

det første råb om »Allahu Akbar!«, i takt med at islamisterne bag døren kaster sig 

over deres våben for at bekæmpe indtrængerne ...

FORMÅL MED SCENEN
Konfrontationen med terrorcellen kickstarter historien, sætter tempoet og 

introducerer den ydre fjende, Al-Qiyamah, samt truslen om en blodig terroraktion 

i Danmark. Efter kampen understreger reaktionerne fra Bryggens beboere 

den spændte stemning, og sporene på stedet peger i retning af 

superterrorisme. Endelig giver den blodige kamp stof til 

tv-interviewet i scene 2, ligesom heltene fanger den 

terrorist, de kommer til at afhøre i scene 3.

BAGGRUND
PET har længe overvåget visse 

ekstremistiske grupper blandt 

nydanskerne i Københavns slumområder, 

og den seneste tids efterforskning peger 

på, at der er planlagt et terrorangreb 

under den tidligere amerikanske 

udenrigsminister Condoleezza Rices 

besøg i Danmark. De anser - helt 

korrekt - foreningen Dansk Ibadistisk 

Studiekreds som et skalkeskjul for en 

terrorcelle, der vil slå til mod Rebildfesten 

og Condoleezza Rice. Derfor blev 

Superheroes onsdag den 30. juni kontaktet 

TERRORISTERNE
Baggrundsinformationer og 
stats på de fem terrorister 
er vedlagt som bilag.

Bemærk: På dette tidspunkt 
er heltene ikke klar over, 
at flere af dem er svækket 
af Hartwells Syndrom. 
For nemheds skyld er Al-
Zaqqums og terroristernes 
tal for angreb, forsvar 
osv. derfor ændret, så de 
afspejler dette på rimelig vis, 
uden at du skal til at regne 
frem og tilbage med hver 
enkelt helts rigtige stats.
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af PET-kommissær Preben Brobjerg, som bad om deres hjælp til aktionen mod de 

formodede terrorister.

Den følgende aften er de uskyldige brugere af studiekreds-lokalerne gået hjem, 

når Superheroes banker på. Til stede er derfor tre mænd og en kvinde, som alle er 

helt eller delvist indviet i planerne - og så én af Al-Qiyamahs superterrorister, Al-

Zaqqum. Da det går op for dem, hvem der har sparket døren ind, griber alle fem 

straks til våben. Til stede er terrorcellens leder, imam Abu Usamah, hans strateg 

Mohammad Al-Husayni, Aniqa Feghali, Mahad Dihoud og altså Al-Zaqqum, hvis 

virkelige navn er Youssef Dib.

TID OG STED
Det er torsdag den 1. juli 2013, og klokken er lidt over 8 om aftenen, da 

Superheroes går i aktion mod terroristerne. Dansk Ibadistisk Studiekreds ligger 

nederst i Wennberg-siloen på Islands Brygge 30. 

Fra entreen åbner døren ind til forsamlingsrummet, hvor spredte klynger af stole, 

sofaer og småborde giver medlemmerne mulighed for at diskutere i grupper eller 

studere Koranen individuelt. På endevæggen hænger en storskærm, som bruges 

til at vise både religiøse programmer og politiske taler, og der er et lille tekøkken, 

hvor der bliver brygget masser af arabisk te og kaffe. Baglokalet indeholder reoler 

med religiøs litteratur, et par borde med computere og pamfletter samt et aflåst 

skab, hvor terrorcellen gemmer deres våben sammen med de mest radikale dvd’er 

(dem med Osama bin Ladens taler, halshugning af gidsler, afskedshilsener fra 

selvmordsbombere og lignende). Fra baglokalet fører en dør ud til bagtrappen.

HANDLING
Start scenen midt i det hele: Mr. Right står foran døren, og han sparker den ind 

NU! Og kør med det samme videre i tredje gear - det skal være hurtigt, hårdt og 

voldeligt. De fem mennesker inde bag døren forstår lynhurtigt, at de er opdaget, 

og de har hverken tænkt sig at snakke eller overgive sig. Husk på, at deres 

religion fortæller dem, at det er ærefuldt at dø som martyr.

BRYGGEN OG 
WENNBERG-SILOEN
Wennberg-siloen er et 56 
meter højt, hvidpudset levn 
fra den gamle sojakagefabrik. 
Den ligger ude ved det 
havnebassin, der skiller 
Amager fra Københavns 
City, og den var én af 
mange ældre bygninger på 
Bryggen, som blev ombygget 
til luksuslejligheder 
under boligboomet efter 
årtusindskiftet. 

Byggebranchen tjente fedt på 
projekterne, som til gengæld 
viste sig at være gift for 
de private investorer, da 
boligboblen sprang. Omkring 
2010 begyndte det at gå galt 
for de mange, der havde 
sat deres friværdi i smarte 
lejligheder.

Snart flyttede familier 
med indvandrerbaggrund 
i stort tal ind på Bryggen, 
og de smarte glasfacader 
blev dækket af arabiske og 
persiske tæpper. Som i alle 
andre ghettoer finder man 
her folk af enhver støbning 
- fra smilende familiefædre, 
som forsøger at få tingene 

til at løbe rundt i deres 
grøntforretninger og 

pizzeriaer, til de 
fanatisk 

religiøse, 
der støber 

deres vrede og 
utilfredshed om til 

terrorplaner i Dansk 
Ibadistisk Studiekreds. Men 
her tales mest arabisk, og 
mennesker med rent dansk 
baggrund føler sig lidt 
udenfor på Bryggen.

Du kan se den nutidige 
udgave af Wennberg-siloen 
på www.islandsbrygge30.dk.
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De fire almindelige terrorister forsøger at forskanse sig bag borde eller reoler i 

døren til baglokalet, så de kan beskyde heltene, mens Al-Zaqqum går frem og 

søger i nærkamp. Et kort stykke inde i kampen kommer de fire i baglokalet dog i 

tanke om, at de bør ødelægge beviserne, så én af dem går i gang med at lave et 

bål af inventar og papirer. De fire almindelige terrorister er beskrevet i boksen her 

på siden, mens Al-Zaqqums personark er vedlagt som bilag til scenariet.

Kør kampen i højt tempo, så det bliver spændende og intensivt - men brug også 

tid på at beskrive detaljerne. Når Felicia flænser med sine kløer, efterlader det 

voldsomme, styrtblødende sår. Når Hotshot affyrer sine flammekastere, følger 

stanken af brændt kød hurtigt efter. Når Mr. Right slår, høres et smæld af knogler, 

der knuses. Og så videre. Det gælder også den anden vej - terroristerne skal virke 

så farlige, at heltene går ind med fuld styrke.

Heltene har opbakning af en deling fra Aktionsstyrken, som er strategisk placeret 

rundt om bygningen, men ellers overlader det til Superheroes at gøre det grove 

arbejde. Derefter rykker de hurtigt ind for at sikre beviser og sørge for, at PET 

uforstyrret kan undersøge stedet.

HVAD GØR TV-
JOURNALISTEN?
Rasmus Lade er som altid 
lige i hælene på heltene og 
forsøger at dukke sig for 
terroristernes kugleregn, så 
han kan få fede nærbilleder 
af kampen. Når terroristerne 
er nedkæmpet, interviewer 
han ivrigt heltene om 
aktionen og deres syn på 
islamistisk terrorisme. 
Det her er jo lige til en 
ekstraudsendelse.
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ACTIONTIPS
▪ I starten er det reelt en belejring, hvor heltene skal trænge ind til 

terroristerne. Men det kan hurtigt ændre sig - for eksempel hvis heltene 

opdager, at beviserne er ved at blive brændt af. 

▪ Det er ret oplagt, at én eller flere af heltene er posteret ved bagindgangen til 

lokalerne.

▪ Lad dem endelig brase gennem væggen eller lignende. Det er kun en 

almindelig gipsvæg, der adskiller de to rum i Dansk Ibadistisk Studiekreds’ 

lokaler. 

▪ Husk, at de befinder sig nederst i en boligblok. Der bor helt almindelige 

mennesker i lejlighederne lige ovenover. Det kan godt blive kritisk, hvis en 

brand får lov til at udvikle sig. 

▪ Hvis det lykkes Al-Zaqqum at presse heltene tilbage, kommer de ud på selve 

Islands Brygge, hvor der kører biler og busser, som kan lave chokerede 

opbremsninger.

▪ Måske ryger en bil eller én af heltene i havnebassinet. 

▪ Det kan også være, at én af terroristerne ser sit snit til at stikke af. I så fald 

spæner vedkommende hen mod broen, der går fra Bryggen til Fisketorvet - 

og er fyldt med uskyldige mennesker, der er på vej over på McDonald’s eller i 

biografen.

UDGANG
Scenen slutter, når heltene har nedkæmpet terroristerne. Sandsynligvis er flere 

af dem døde, og nogle af Superheroes kan også være kommet alvorligt til skade, 

særligt efter mødet med Al-Zaqqum. Samlet set skal heltene helst føle, at de har 

fået en hårdt tilkæmpet sejr.

Uden for bygningen venter det sædvanlige kaos efter en Superheroes-aktion. 

Politiet har travlt med at afspærre området, og hvis der opstod en større brand, 

høres brandvæsenets sirener i horisonten. Rasmus Lade står klar til at lave 

begejstrede interview, og der er også andre journalister, som interesseret spørger 

ind til, hvad der er sket.

Samtidig samler en stor mængde af områdets beboere sig for at kigge nysgerrigt 

på. Først lyder der spredte klapsalver og råb som »Wolla, det er Superheroes«, 

men stemningen begynder snart at vende sig mod heltene, da de overlevende 

terrorister bliver ført ud. Pludselig bliver der råbt »Hvad fanden laver I?!«. En 

stor sten suser forbi hovedet på én af heltene - kastet af en 12-årig pige. En flok 

teenagedrenge sparker til heltenes bil, giver dem fingeren og råber »Skrub af, 

fascistsvin!«, mens mange voksne tilskuere nøjes med at kigge bebrejdende på 

heltene og mumle, at de er nogle »beskidte zionisthåndlangere«.

Rund scenen af, når heltene er blevet interviewet og har følt den hadske stemning 

på stedet.

BILAG
PET har overvåget 
studiekredsen i et stykke 
tid og har derfor et godt 
overblik over, hvem der 
er kernemedlemmerne. 
Superheroes har selvfølgelig 
fået en briefing, og en kort 
sammenfatning af PET’s 
dossier er vedlagt som 
bilag. Det skulle gerne gøre 
det klart, at der mangler tre 
formodede terrorister.

Blandt terrorcellens 
pamfletter er der flere 
tekster, som agiterer til 
modstand mod »Vestens 
undertrykkelse af Islam«. 
Et eksempel, som også 
taler imod de »urene« 
Superheroes, er vedlagt som 
bilag.

Tip: Tag en lighter eller 
tændstikker med. Hvis det 
lykkes terroristerne at sætte 
ild til deres papirer, kan du 
brænde et passende stykke 
af bilaget, inden du giver 
det til spillerne. Men pas på, 
hvor du gør det - det sviner 
ganske meget.

Som overgang til næste 
scene kan du udlevere 
fredagens avisforside.
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De har været her før, Superheroes. Mange gange. DR-studierne i 

Ørestaden bliver velkendt område for én, når man 

er blandt de mennesker, som skaber nyhederne. 

I aften gælder det »Deadline«, DR2’s kritisk-

journalistiske program, og et interview med den 

populære vært Divya Das Andersen.

Det er ikke et interview, heltene ser frem til, da 

de sætter sig i sofaen. »Deadline« er kendt for at 

lægge en kritisk vinkel på alting, og Divya Das virker 

ikke som nogen fan af Superheroes. Men TV6 Actions 

nye marketingchef, Morten Skov, var fyr og flamme, 

da forespørgslen fra DR kom. Han mener, at det er 

adrenalinen og de vilde actionscener, som sælger 

Superheroes - og som han siger: »Lad os da endelig 

få gentaget det hele på alle de andre kanaler.« Så nu 

sidder heltene her: Mr. Right og Hotshot har paraderne 

oppe, klar til at forsvare deres idealer, Omega hader 

medierne og er rasende på forhånd, Felicia keder sig, 

mens Black Arrow slet ikke er vant til mediecirkusset og 

er nervøs for, om hun vil gøre det godt.

FORMÅL MED SCENEN
Interviewet med Divya Das skal sætte heltenes aktion mod terroristerne i 

perspektiv og etablere scenariets kernetemaer - hvem bør kunne gøre hvordan for 

at opnå hvad? Misbruger heltene i virkeligheden den magt, de har fået?

BAGGRUND
»Deadline«-redaktionen har inviteret Superheroes til et live-interview dagen efter 

deres aktion mod Dansk Ibadistisk Studiekreds. Interviewet er kommet i stand 

på grund af den foreslåede liberalisering af Superhelteloven og var allerede aftalt 

før aktionen på Bryggen. »Deadline«-journalisterne forfølger dermed deres linje 

om at stille spørgsmål ved magthavernes motiver og metoder, helt i tråd med de 

traditionelle journalistiske idealer. 

Divya Das har planlagt at tage udgangspunkt i ændringen af Superhelteloven, 

men vil gerne dreje interviewet over på Superheroes’ voldelige metoder, om de 

er nødvendige, og om det bare er ren tv-underholdning på andres bekostning. 

Hendes vinkel er at sætte spørgsmålstegn ved, om det er en god idé at liberalisere 

Superhelteloven.

DEADLINE
Scene 2 - Fredag den 2. juli 2013, aften
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TID OG STED
Interviewet varer 10 minutter og bliver sendt live fra DR-Byen i Ørestaden. Heltene 

går på skærmen kl. 22.15 fredag den 2. juli.

HANDLING
Heltene sidder klar i sofaen, mens aftenens øvrige »Deadline«-indslag kører 

over skærmen. Til sidst når værten så frem til det store interview, og Divya Das 

indleder med at fortælle, at »Superheroes er med os her i studiet for at diskutere 

den foreslåede liberalisering af Superhelteloven«. 

Inden hun interviewer heltene, viser hun først Deadlines forberedte indslag, 

der blandt andet bruger billeder fra aktionen på Islands Brygge. Deadline har 

fået adgang til TV6 Actions egne optagelser af de voldelige scener, og hvordan 

heltene triumferende gav interview bagefter, mens terroristerne blev kørt 

væk i baggrunden. Herefter klippes der til udtalelser fra beboere på Bryggen, 

der fortæller, hvordan de blev skræmt af kamplarmen, og undrer sig over, at 

Superheroes kan starte sådan en omgang midt i en beboelsesejendom. Nogle 

stiller også spørgsmålstegn ved aktionen og mener, at det er forfølgelse af 

muslimer. Journalisterne har også interviewet kriminologen Flemming Balvig og 

et par andre kilder, der udtaler sig kritisk om heltenes metoder og mener, at de 

tilsidesætter den almindelige retssikkerhed.

Herefter indleder Divya Das selve interviewet. Hendes spørgsmål følger op på 

den vinkel, der blev lagt i indslaget: Hun angriber heltenes handlemåde og 

især deres brug af vold - og bruger det til at spørge, om det er en god idé at 

sende flere superhelte på gaden. Hun er heller ikke bange for at bruge sin egen 

(indiske) indvandrerbaggrund til at konfrontere heltene. Og til sidst smider hun 

et ubehageligt stykke dokumentation på bordet - nemlig en intern mail fra TV6 

Action, hvor den nye marketingchef, Morten Skov, opridser sin strategi om at score 

fleere seere ved at have mere action og vold i programmerne.

Eksempler på spørgsmål i interviewet:

▪ »Hvad mener I om den foreslåede liberalisering af Superhelteloven?«

▪ »Hvem skal garantere helt almindelige danskeres retssikkerhed, hvis vi sender 

flere helte i kostumer ud for at arrestere forbrydere på tv?«

▪ »Er det korrekt, at PET har givet jer lov til at bruge kraftigere våben på grund 

af den aktuelle sikkerhedssituation?«

▪ »Aktionen i går var meget voldelig. Var det nødvendigt?«

▪ »Hvilke beviser havde I for, at personerne på stedet var terrorister?«

▪ »Hvis de ikke var midt i at sprænge en bombe, var det vel muligt at gå mere 

fredeligt til værks?«

▪ »TV6 Actions trailer præsenterer Superheroes som mere underholdning end 

kriminalitetsbekæmpelse. Har jeg ret i, at jeres tv-station forsøger at udnytte 

jeres voldelige optræden til at opnå højere seertal?«

SÆT TID PÅ
Tv-interview er korte - 
faktisk har Divya Das god 
tid til indslaget, når hun har 
fået 10 minutter til at tale 
med heltene. Vi foreslår, 
at du selv sætter tid på 
scenen, så du har præcis 
10 minutter, fra Divya Das 
går i gang med at stille 
spørgsmål til heltene, til 
hun afbryder og afrunder 
interviewet.

LIBERALISERING 
AF LOVEN
Før sommerferien nåede 
Folketinget at førstebehandle 
et ændringsforslag til 
Superhelteloven, der vil 
gøre det langt lettere at få 
superheltelicens. Hidtil har 
PET stået for udstedelsen af 
licenser, og de har begrænset 
dem til Superheroes. Hvis 
den nye lov bliver vedtaget, 
bliver ansvaret flytter ind til 
et kontor i Justitsministeriet, 
og kravene til kommende 
helte bliver slækket. 
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▪ »Omega - du har flere gange udtalt dig yderst negativt om muslimer. Er det 

muligt, at din antipati får dig til at gå lidt hårdere til værks i en aktion som den 

i går? Kan du garantere, at du ikke gør det?«

▪ »Felicia - du har et sæt dødbringende våben på dine hænder. Kunne det have 

reddet liv, hvis du ikke havde kløer?«

▪ »Hotshot - du er opvokset i en boligblok som den, I angreb i går. Tænkte du 

slet ikke over, at der sad almindelige familier i bygningen, før du tændte dine 

flammekastere?«

▪ »Black Arrow - du er ny i det her. Har du overvejet, at du kan blive beordret til 

at slå andre mennesker ihjel som del af superheltejobbet?«

▪ »Mr. Right - bør du som leder ikke skride ind, før nogen mister liv eller 

førlighed i jeres aktioner?«

▪ »Jeg har her en intern mail fra TV6 Actions marketingchef. Vil I forklare mig, 

hvad der står i den?«

Og så videre - find selv på flere spørgsmål. Divya Das går hårdt til heltene, fordi 

hun selv er kritisk over for deres metoder, og fordi hun dermed følger det gængse 

journalistiske princip, om at man ved at stille kritiske spørgsmål giver »offeret« 

mulighed for at forsvare sig. Som alle tv-journalister vil hun gerne bringe sine 

»ofre« på glatis ved få dem til at sige noget uovervejet eller modsige sig selv. Vær 

ikke bange for at afbryde eller på andre måder tage styringen - det er trods alt 

værtens rolle som interviewer.

UDGANG
Afslut interviewet, når de 10 minutter er gået. Heltene 

skal helst føle sig presset i defensiven, så de 

enten sidder tilbage med en dårlig smag 

i munden eller er rasende over den 

behandling, de har fået. Divya Das 

afrunder snakken med et »nedlæg«, 

hvor hun siger »Vi når ikke mere i 

aften«, takker Superheroes og kort 

opsummerer til kameraet.

HUSK HVAD DE 
SIGER
Det er sandsynligt, at én eller 
flere af heltene - især Omega 
- vil argumentere for, at det 
er nødvendigt at give meget 
vide rammer for, hvad man 
kan gøre for at bekæmpe 
terror. Prøv at huske den 
slags argumenter - så du kan 
smide dem tilbage i hovedet 
på heltene, når TV6 Action 
senere skal forklare, hvorfor 
de har udsat heltene for 
behandlinger, som giver dem 
Hartwells Syndrom.

BILAG
Divya Das har et print af 
Morten Skovs mail om, at 
vold sælger billetter.
                                        
Når interviewet er slut, kan 
du som overgang til næste 
scene udlevere lørdagens 
avisforside.
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»Vi håber, at I får større held med at nå ind til ham, end vi har haft,« forklarer 

PET-kommissær Preben Brobjerg om det forestående forhør, mens han leder 

Superheroes ind i PET’s moderne domicil i Søborg. Fra indgangsdøren i den 

glasklædte facade går turen ad hovedtrappen ned mod kælderen, hvor PET har de 

celler, som bruges til afhøring af helt specielle fanger.

Det hvidmalede forhørslokale ligner noget fra en Hollywood-film. Det er helt bart, 

bortset fra et bord med tre stole omkring, hvor fangen allerede sidder på den ene. 

På bordet står en avanceret digital optager med tilhørende mikrofon. Den ene 

væg er af envejsglas, så observatører i det tilstødende rum uset kan følge med i 

forhøret.

»Problemet er, at vi stadig er 98% sikre på, at de har planlagt et angreb på 

Rebildfesten i morgen,« fortsætter Brobjerg. »Vi mangler også at finde tre af 

gruppens kernemedlemmer. Hvis det bare var en klassisk terroraktion, ville vi have 

en idé om, hvad vi skulle gøre - men hvis der er flere genmodificerede terrorister 

end ham, I mødte på Islands Brygge, ved vi ikke, hvad vi skal stille op. Det er 

en krisesituation, der er under et døgn til Rebild og tusindvis af potentielle ofre. 

Jeg behøver vel ikke sige, at omstændighederne er helt exceptionelle? Faktisk 

så usædvanlige, at det nemt kan blive nødvendigt med ... hvad var det, ham 

israeleren kaldte det? Moderat fysisk pres. I Superheroes-stil.«

FORMÅL MED SCENEN
Forhøret skal give heltene 

fornemmelsen af en meget 

overhængende terrorfare, som 

det haster at få gjort noget ved. 

Desuden skal den udstille heltenes 

tvetydige rolle, hvor de på den ene 

side beskytter samfundet, på den 

anden side er gemene voldsmænd. 

Endelig giver terroristens udtalelser 

et forvarsel om den sandhed om 

deres genmodifikationer og Hartwells 

Syndrom, som Superheroes opdager 

i den følgende scene.

MODERAT FYSISK PRES
Scene 3 - Lørdag den 3. juli 2013, eftermiddag

PRESSEDE HELTE
Det er vigtigt, at heltene 
føler et pres for at skaffe 
resultater. PET kan ikke 
komme længere med fangen, 
og Preben Brobjerg har 
brug for al den viden, de 
kan skaffe, så der kan tages 
forholdsregler. Hvis heltene 
tøver med at bruge deres 
fysiske evner, hiver Brobjerg 
dem uden for lokalet og 
forklarer, hvor alvorlig 
situationen er. »Nogle gange 
må man gå på kompromis 
med sine principper«.

Pas på samtidig på, at 
scenen ikke bliver for lang. 
Da vi spiltestede scenariet, 
tog forhøret alt for lang tid. 
Det kan du undgå ved at 
bruge Brobjerg til at presse 
på og gøre det helt klart for 
heltene, hvad de skal have 
fangen til at svare på.



side 21

BAGGRUND
Efter aktionen på Bryggen har PET haft travlt med at undersøge stedet og 

afhøre de tilfangetagne terrorister for at lære om den planlagte terroraktion. 

Sporene har kun gjort PET-folkene mere overbeviste om, at der vil ske noget 

under Rebildfesten, men det er meget svært at få terrorcellens medlemmer til at 

sige mere. Derfor har Preben Brobjerg taget det usædvanlige skridt at tilkalde 

Superheroes for at få dem til at »lægge pres« på fangen.

TID OG STED
Afhøringen foregår i en celle i kælderetagen på PET’s hovedkvarter på 

Klausdalsbrovej 1 i Søborg. Heltene får adgang til fangen om eftermiddagen lørdag 

den 3. juli.

HANDLING
Kommissær Brobjerg giver heltene en kort instruktion og slipper dem derefter løs 

i forhørslokalet. Han vil have meget som muligt at vide om terroristernes planer, 

men er primært interesseret i tre ting: 

▪ Hvor er gruppens sidste tre medlemmer?

▪ Er flere af dem superterrorister ligesom Al-Zaqqum? 

▪ Hvordan har de tænkt sig at angribe Rebildfesten? Hvem, hvornår og med 

hvilke våben?

Hvilken terrorist der sidder i lokalet, afhænger af, hvem af dem der overlevede 

Superheroes’ angreb på deres hovedkvarter, og hvem du har mest lyst til at spille. 

Det oplagte valg er Al-Zaqqum, som PET-agenterne har svært ved at afhøre, fordi 

han selv i denne tilstand er farlig for dem. Du bør i så fald gøre meget ud af at 

forklare, hvordan han ser farlig ud, selv om PET har lagt ham i specielle lænker. 

Hvis Al-Zaqqum døde i første scene, er Abu Usamah det oplagte alternativ som 

forhørsoffer.

Lige meget hvem det er, bliver det dog et hårdt forhør. Heltene er nødt til at blive 

fysiske og gå over græsen mod tortur for at få fangen til at tale. Hvis de tøver, 

skubber Brobjerg på: Situationen retfærdiggør »fysisk pres«. Og jo hårdere de går 

til deres offer, jo mere får de at vide.

Fangen kan fortælle følgende:

▪ Der er planer om et angreb på Rebildfesten, udtænkt af Abu Usamah og 

Mohammad al-Husayni.

▪ Abu Usamah finansierer gruppens operationer, formentlig med sin 

familieformue.

▪ Der er tre superterrorister ud over Al-Zaqqum. De går under navnene Ibn 

Israfil, Al-Barzakh og Dabbat al-Ard. Hvis han bliver presset nok, kan fangen 

også give en idé om, hvad de tre kan.

HVAD GØR TV-
JOURNALISTEN?
Rasmus Lade er fulgt med 
heltene ud til PET - og han 
filmer løs, hvis der ikke er 
nogen, der stopper ham. 
Brug ham eventuelt til at 
sætte scenen, ved at han 
interviewer heltene om, 
hvad de vil gøre, hvad for en 
trussel står vi overfor - og så 
videre. Efter forhøret vil han 
naturligvis interviewe heltene 
om, hvad de fandt ud af. 

ARABISKE 
FORBANDELSER
Det er en hel kunstart at 
svine folk til på arabisk. Her 
er nogle simple fraser, du 
kan bruge, hvis du vil peppe 
fangens udbrud mod heltene 
lidt op:

Kus: Knep dig/Fuck dig.

Kus omak: Knep din mor.

Miboon: Bøsse.

Ibn al-kalb: Søn af en hund 
(som betragtes som et urent 
dyr af mange arabere).

Sharmoota: Luder.

Ibn sharmoota: Søn af en 
luder.

Khara alayk: Jeg skider på 
dig.

In’al yomak: Jeg forbander 
den dag, du blev født.

PREBEN BROBJERG
Kommissær Brobjerg står 
for kontakten mellem 
Superheroes og PET. Han 
er på overfladen en rund, 
hyggelig ældre herre - men 
under facaden gemmer der 
sig en målbevidst kynisme, 
som er opflasket under den 
kolde krig. Og som heltene 
senere finder ud af, ved han 
alt om dem og Hartwells 
Syndrom.
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▪ Superterroristerne er alle blevet »uddannet« på en studierejse til det sydlige 

Libanon. Ideen er at skabe superterrorister, der uhindret kan gå igennem 

metaldetektorer og politispærringer, fordi det er dem selv og ikke medbragte 

våben, der er farlige.

▪ De tre vil angribe Rebildfesten midt under Condoleezza Rices tale. Planen er at 

starte med Ibn Israfils skrig, der vil lamme alle i en stor omkreds. Derefter har 

Al-Barzakh og Dabbat al-Ard frit spil til at slå Satans tjenere ned.

▪ De vil udnytte deres guddommelige kræfter til at skabe så meget kaos og 

dræbe så mange som muligt. De primære mål er Condoleezza 

Rice og Anders Fogh Rasmussen, men ambitionen er samtidig 

at ramme så mange af de tilstedeværende som muligt - gerne 

hundreder eller tusind.

▪ Pas derimod på med at give oplysninger, der gør det muligt 

for heltene at finde Al-Qiyamah før Rebildfesten. Hvis heltene 

ender med at tage til Rebild, er det klart mest effektfuldt at 

have selve festen som scenariets actionmæssige klimaks - så 

lad være med at sige noget om, at terroristerne mødes et sted 

i udkanten af Rebild Bakker eller lignende. Fangen ved simpelt 

hen ikke, hvad de tre terrorister indbyrdes har aftalt.

Samtidig spyr fangen eder og forbandelser i hovedet på heltene. Måske ved han, 

at heltene formentlig har Hartwells Syndrom, eller også er det et tilfælde - men 

han siger i hvert fald ting i stil med:

▪ »I er beskidte, urene! Fjern jer fra mit åsyn!«

▪ »I har underskrevet jeres egen dødsdom, da I blev zionismens håndlangere.«

▪ »Mærk giften sprede sig i dit blod. Du er kastet ned i Helvede, hvor Zaqqums 

frugter sætter dine indvolde i brand.«

Det her skal være en væmmelig scene. Sæt dig på en stol midt i lokalet og lad 

spillerne gå omkring dig, som om det var et rigtigt forhør. Spil offeret som trodsig 

og stædig i starten, senere sammenbidt rasende - men i sidste ende et menneske, 

der bukker under, hvis heltene gør, som Brobjerg foreslår. Markér smerten så 

realistisk, du kan, med lyde og udråb, der tydeligt signalerer, hvad det er, heltene 

har gang i. På det moralske plan skal det ikke være nemt for dem at bruge vold 

mod fangen. Men de er nødt til at gå over deres grænser for at få tilstrækkeligt 

meget at vide.

UDGANG
Scenen slutter, når heltene ikke ønsker at gå længere, eller fangen dør af deres 

behandling. Når forhøret er færdigt, og de har givet et interview eller to til Rasmus 

Lade, har de formentlig lyst til øjeblikkeligt at sætte kurs mod Rebild for at lede 

efter superterroristerne. Men sådan går det ikke, for da de er ved at forlade 

bygningen, kommer nødopkaldet om Dervish-situationen og scene 4.

BILAG
Hvis heltene får navnene på 
de tre superterrorister, kan 
det tænkes, at de spørger 
til, hvad navnene betyder. I 
så fald giver du dem straks 
de relevante opslag fra 
Wikipedia med den religiøse 
forklaring på navnene.

KAN DE IKKE 
BARE AFLYSE?
Det vil være naturligt for 
heltene at spørge, om 
Rebildfesten ikke bare kan 
aflyses? Svaret er nej. 
Statsministeren deltager 
jo, og Ms. Rice er kommet 
hele vejen fra USA. Desuden 
ville det være et knæfald 
for terrorismen. Så nej, en 
aflysning er udelukket.
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Det føles næsten rituelt at åbne skabet igen og tage den frem. Hans gi. Det 

er mindst et halvt år siden, han sidst bar den. Nu virker karatedragten et 

par numre for stor; det er, som om hans krop er sunket sammen omkring 

de mange ar fra kampene. Og fandens, nu 

bløder han igen fra næsen! Livet flyder ud af 

ham. Der dryppede blod fra hans penis, da han 

gik ud for at pisse i morges.

En klump vat stopper næseblodet, og han strammer det 

sorte bælte hårdt om livet. Nu er han igen Dervish. Hjemstemt 

Superhero.

I dag vil han kæmpe sin sidste kamp, hjulpet af sin 

familie. Dervishs sidste fjende er dem, der gav ham 

superkræfterne.

FORMÅL MED SCENEN
At konfrontere heltene med den skæbne, der venter, når de ikke længere er på 

toppen som Superheroes. Og ikke mindst afsløre, at behandlingen, der har givet 

dem superkræfter, samtidig er ved at slå dem ihjel.

BAGGRUND
I slutningen af 2012 blev én af de oprindelige Superheroes, Dervish, stemt ud af 

showet af seerne. Efter han havde forladt gruppen, brugte Dervish i første omgang 

sit navn og sin status til at arbejde for orden og bedre forhold i Københavns 

indvandrerghettoer. Men det tog kun et par måneder, før han begyndte at mærke, 

at han var syg. Da han indså, at det var Hartwells Syndrom, kunne sygdommen 

kun stamme fra den behandling, der gjorde ham til superhelt - og Dervish 

besluttede sig for at undersøge sagen nærmere. Via stædig efterforskning og 

brug af alle sine forbindelser fik han til sidst fat i en rapport fra Genetronics, som 

dokumenterer, at ikke bare han, men alle medlemmer af Superheroes er ramt af 

Hartwells Syndrom.

Drevet af raseri og mentalt sammenbrud har Dervish besluttet sig for, at hans 

sidste heltegerning skal være den store afsløring af sandheden om Superheroes. 

Han har derfor barrikaderet sig i sin lejlighed, taget sin søster og nevø som 

gidsler og kontaktet TV6 Action med et krav om at komme live på tv, så han kan 

fortælle sandheden. TV6-folkene reagerede selvfølgelig ved at ringe til politiet, og 

Superheroes kommer ind midt i det hele: På Enghavevej holder fire patruljevogne, 

og betjentene er ved at sikre området, så uskyldige ikke kommer til skade. Oppe i 

EN SUPERHELTS DØD
Scene 4 - Lørdag den 3. juli 2013, aften

ER DER EN DERVISH 
TIL STEDE?
Hvis du på dit hold har en 
spiller, som har spillet det 
første Superheroes-scenarie 
og havde rollen som Dervish, 
bør du overveje at briefe 
vedkommende til også at 
spille Dervish i denne scene.

GIDSLERNE
Dervishs to gidsler er hans 
søster, Fatima, og hendes 
9-årige søn, Hasim. De 
er begge rædselsslagne, 
græder og vil bare væk - 
men tør ikke gøre noget mod 
Dervish. Fatimas forsøg på 
overbevise ham om, at hans 
forehavende er galskab, har 
heller ikke haft nogen effekt.
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lejligheden sidder Dervish med sine gidsler og en mobiltelefon, og nede på gaden 

er kamerahold fra både TV6 Action og andre tv-stationer allerede på pletten, klar 

til at sende live fra dramaet.

TID OG STED
Heltene bliver tilkaldt først aftenen lørdag den 3. juli. Dervish har barrikaderet sig 

i sin lejlighed på Enghavevej 31 i København. Det er i hjertet af Vesterbro, mellem 

Vesterbrogade og Enghave Plads, i en del af København, der er småforfalden, 

multietnisk og larmende. Områdets stolthed er det populære koncertsted Vega, 

som ligger et gadehjørne længere nede mod Enghave Plads. 

Dervishs lejlighed ligger på femte sal, øverst i en typisk smal Vesterbro-opgang. 

Selve lejligheden er lavloftet og har en ubehagelig lugt af forfald - der står 

halvtomme mælkekartoner og emballage fra færdigmad rundt omkring; det er 

længe siden, nogen er gået ned med skraldet; og Dervishs kropslige forfald har 

efterladt både en skummel stank og små bunker af køkkenrullestykker med pletter 

af blod og materie. Lejlighedens vægge har engang været hvidmalede, men nu er 

der skrevet underlige brudstykker af sætninger overalt - både på arabisk og dansk. 

HANDLING
Scenen er en klassisk gidseltagning. Dervish har to gidsler og noget, han gerne 

vil opnå. Politiet og Superheroes står udenfor og er først og fremmest bekymret 

for gidslernes sikkerhed. Samtidig har de lært, at man ikke forhandler med 

terrorister - og altså heller ikke bør give efter for Dervishs krav om at komme på 

tv. Superheroes’ producer, Philip Gottschalk, gør via heltenes øresnegle alt, hvad 

han kan, for at sikre, at det forbliver sådan. Gottschalk ved nemlig godt, at det vil 

være en katastrofe for TV6 at lade Dervish få fri taletid.

Superheroes vil formentlig tøve med at gå fysisk til værks, fordi de har respekt for 

Dervish, og fordi de tror, at han vil være en formidabel fjende. Dervish er i kontakt 

med politiet via sin mobiltelefon, og det er oplagt at lade heltene overtage den. 

Spil gerne en dialog i flere omgange med Dervish - og husk, at han er paranoid og 

rasende og slet ikke stoler på heltene til at begynde med. For de gør garanteret 

bare, som de får besked på af TV6 Action. Derfor nøjes han i starten også med at 

antyde, hvad det er, han vil fortælle på tv.

ACTIONTIPS
Selve kampen i denne 
scene bliver formentlig 
kort og brutal, men til 
gengæld kan heltene angribe 
Dervishs lejlighed fra mange 
vinkler. Han bor i en typisk 
københavnsk boligkarré, 
så der er både for- og 
bagtrappe op til lejligheden, 
og bygningen strækker sig 
over flere opgange op mod 
Vesterbrogade, så det er 
nemt at komme op på taget. 
Tilsvarende er det nemt 
at komme op på taget af 
boligblokken på den anden 
side af Enghavevej, hvorfra 
der er mulighed for både 
at se ind i lejligheden og 
springe derover (hvis man er 
Mr. Right eller Felicia).

DERVISHS TANKER
Hvis heltene giver sig tid til 
at undersøge skriblerierne på 
lejlighedens vægge, finder 
de tekster som:
»Det gør så ondt. Hvorfor?«
»Jeg havde engang en Gud, 
men så kom jeg på tv.«
»TV6 er svinene. Systemet 
er skurkene. Superheroes er 
ingenting.«
»Snart vil jeg gå over Al-
Sirat. Jeg kysser mine kære 
farvel.« (Al-Sirat er broen 
over den islamiske version af 
Helvede)
»De skyldige fortjener at dø. 
Er jeg dødens sendebud?«
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Efter nogle minutter ankommer Preben Brobjerg og et par af hans PET-agenter 

også til stedet. De fortæller, at de er der, fordi PET administrerer Superhelteloven, 

og Dervish er en tidligere superhelt. Men deres vigtigste ærinde er at få lagt låg 

på ham, så de ubehagelige fakta ikke slipper ud. De vil for eksempel gerne have 

fingrene i den kopi af Genetronics-rapporten, som Dervish har oppe i lejligheden.

Dervish har et sæt samuraisværd, katana og wakitashi, som han planlægger 

at anvende til at begå selvmord live på tv, efter han har fortalt den frygtelige 

sandhed. I mellemtiden bruger han dem til at true med at hugge hovedet eller 

andre kropsdele af sine gidsler. Det vil han egentlig helst undgå, for han holder 

meget af sin familie - men hvis heltene ikke giver ham andet valg, vil han 

eksempelvis skære en finger af sin søster eller nevø for at demonstrere, at han 

mener det alvorligt. Hvis heltene har mulighed for at observere ham, vil de se, at 

han græder og siger undskyld, mens han lemlæster sine slægtninge.

HVAD GØR TV-
JOURNALISTEN? 
Rasmus Lade er selvfølgelig 
fulgt med heltene og 
øjner endnu et scoop. Han 
interviewer ivrigt heltene om, 
hvad de vil gøre, om Dervish 
også havde psykopatiske 
træk dengang og så videre. 
Men i denne scene skal du 
også bruge Rasmus til at give 
heltene modstand. Han har 
hele tiden Philip Gottschalk i 
sin øresnegl, og produceren  
vil have Dervish til at fremstå 
som en morderisk galning. 
Hvis Dervish dør, vil Rasmus 
derimod gerne lave et sæt 
positive »nekrolog-interview« 
med heltene.
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Lige meget hvordan scenen udspiller sig, skal den helst ende med, at Dervish er 

død eller dødeligt kvæstet. Måske får han sin vilje og begår selvmord for åben 

skærm. Måske vinder heltene hans tillid, så han giver dem sine oplysninger og 

derefter begår selvmord oppe i lejligheden. Måske trænger heltene ind og dræber 

ham i kampen, eller måske udløser hans sygdom en voldsom blodstyrtning midt i 

det hele. Udfaldet er under alle omstændigheder voldsomt og tragisk. Til gengæld 

står det åbent, hvordan heltene vælger at tackle situationen, hvad der sker med 

gidslerne, og i hvor høj grad politiet og PET bliver involveret.

DE UBEHAGELIGE FAKTA
Der er en række ting, som gerne skulle gå op for spillerne i løbet af scenen her:

▪ At alle medlemmer af Superheroes er syge og langsomt døende.

▪ At Hotshot og Black Arrow er blevet gjort til Superheroes, efter de ansvarlige 

hos TV6 og PET havde fået at vide, at det samtidig ville give dem Hartwells 

Syndrom.

▪ At advarselslamperne allerede burde have ringet ved Utopias død, som 

skyldtes hans svækkede tilstand.

 

UDGANG
Scenen slutter, når Dervish er død, og Superheroes står tilbage med erkendelsen 

af, at de alle er dødeligt syge.

BILAG
Dervish har en kopi af den 
rapport fra Genetronics, 
der dokumenterer, at 
superheltebehandlingen 
medfører Hartwells Syndrom. 
Dervish giver gerne kopien 
til heltene, hvis han bliver 
overbevist om, at de vil 
bruge den til at få sandheden 
frem. De tililende PET-
agenter vil dog meget gerne 
konfiskere dokumentet.

Når heltene har læst 
rapporten, ved de, at er 
syge. Læg vægt på, at de 
også begynder at føle sig 
syge - og på et passende 
tidspunkt kan du så give 
Mr. Right, Felicia, Omega 
og Hotshot deres rigtige 
personark med reducerede 
stats. Det kan være, når 
heltene selv spørger til deres 
fysiske tilstand - men du kan 
også vente med at uddele 
personarkene, til de fx står 
midt i en kamp mod Al-
Qiyamah i Rebild.

Når interviewet er slut, kan 
du som del af overgangen 
til næste scene udlevere 
søndagens avisforside.
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FORMÅL MED SCENEN
At samle alle tråde i scenariet og lade Superheroes vælge, om de vil forsøge 

at stoppe terroristerne eller i stedet koncentrere sig om TV6 Actions og 

myndighedernes ansvar for, at de selv har Hartwells Syndrom.

BAGGRUND
Efter Dervish-episoden har heltene et dilemma: På den ene side ved de, at 

superterroristerne fra Al-Qiyamah med stor sandsynlighed vil angribe Rebildfesten 

næste dag. På den anden side har de netop opdaget, at deres genmanipulationer 

med lige så stor sandsynlighed er lig med deres dødsdom. Og de skal ikke tænke 

sig ret meget om, før de finder ud af, at centrale personer 

hos TV6 Action og PET i hvert fald må have vidst det sidste, 

da Hotshot og Black Arrow blev genmanipuleret. 

TID OG STED
Begivenhederne i denne scene foregår sandsynligvis søndag 

den 4. juli og måske et par dage frem.

HANDLING
Efter forhøret hos PET og gidseldramaet hos Dervish har 

heltene en række oplysninger at forholde sig til. På dette 

tidspunkt skifter initiativet fra dig (spillederen) til spillerne, 

som skal vælge, hvad de vil gøre. Det kan opsummeres i 

tre spørgsmål:

▪ Konfronterer de TV6 Action eller PET med 

oplysningerne om, at deres genmanipulationer er 

dødbringende? Og hvordan gør de det i så fald?

▪ Tager de til Rebild for at forsøge at bremse 

superterroristerne?

▪ Og nok så vigtigt: Er de enige om, hvad der skal 

gøres, eller går de i hver sin retning?

Scene 5a: Intern afklaring
Først og fremmest skal heltene finde ud af, hvad de vil gøre - og hvem der vil gøre 

hvad. De er sandsynligvis frustrerede og rasende efter Dervishs død, og det kan 

meget vel bringe de lurende konflikter i Superheroes helt op til overfladen. Felicia 

og Black Arrow kan ikke udstå hinanden; Omega og Hotshot er idealister med helt 

modsatrettede holdninger; Mr. Right er kæreste med Black Arrow, men forelsket i 

Felicia; Omega synes, Mr. Right er en joke som leder - og så videre.

SLUTSPIL
Scene 5 - Søndag den 4. juli 2013
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Lad endelig spillerne spille rollespil og skændes og råbe, hvis de har lyst. Og skub 

gerne lidt til dem med Rasmus Lade, som i bedste Robinson-stil elsker at spørge 

ind til de personlige intriger. 

Ud over at give plads til rollespillet skal du have overblik over, hvilke helte der 

har tænkt sig at gøre hvad. Husk, at det er spillerne, der bestemmer - og vær 

forberedt på at skulle krydsklippe mellem flere spor i handlingen.

Scene 5b: Opgør med bagmændene
Det er ret sandsynligt, at nogle af heltene vil forsøge at konfrontere de ansvarlige 

med det faktum, at alle medlemmer af Superheroes er blevet påført en dødelig 

sygdom gennem deres genmanipulation. Af Genetronics-rapporten fremgår det, at 

både TV6 og PET har vidst besked. Lad heltene afgøre, hvem de vil konfrontere, og 

lad dem ikke have problemer med at finde 

frem til vedkommende.

De oplagte at konfrontere er:

▪ Philip Gottschalk, producer på 

Superheroes siden starten. Philip ved 

det hele. Han kender til rapporten og 

er inderst inde ked af det på heltenes 

vegne. Men der er jo ligesom ikke noget 

at gøre ved det, når de nu er syge, og 

det ville jo være totalt tåbeligt at aflyse 

programmet af den grund. Med hensyn 

til Hotshot og Black Arrow mener han, at de ansvarlige var 

i deres gode ret til at håbe, at det gik bedre med dem. Der 

er jo ikke nogen, der ved, hvad det her Hartwells Syndrom 

kommer af, vel? Hårdt presset vil Philip ty til juristeri 

og påpege, at der står i deres kontrakter, at tv-

stationen ikke har noget ansvar for eventuelle 

skader, de måtte påføre sig i forbindelse med 

deres deltagelse i Superheroes.

▪ Morten Skov, marketingchef på TV6 Action. 

Som del af stationens chefgruppe har han 

hørt noget om, at der var et muligt problem, 

men det har han valgt at glemme igen. Han 

har også kun været i jobbet i nogle måneder 

- og har altså på ingen måde ansvaret for, at de blev 

genmanipuleret. Hvis han skal være helt ærlig, synes 

Morten Skov i øvrigt, at Superheroes er et lidt fjollet 

koncept, og at sådan nogle typer som heltene er 

nogle skærmliderlige golddiggers. Men det sælger, 

og hvis prisen for deres 15 minutters berømmelse 

MEDIEVINKLEN
Det er muligt, at heltene 
vil forsøge at udnytte 
deres status som 
mediepersonligheder til at 
få Hartwells Syndrom-sagen 
frem, så TV6 og PET kan 
blive »dømt« i offentligheden. 
Det kan de fx gøre ved at 
tage til Rebild, stoppe Al-
Qiyamah og derefter udnytte 
mediernes opmærksomhed 
til at fortælle, hvad de har 
opdaget. I så fald må du 
vurdere, om de bliver taget 
alvorligt. 

Deres påstande skal 
nok blive citeret, 
men er sagen 
interessant nok til, 
at den ikke drukner 
i nyhedsstrømmen 
efter et par uger? 
Der er i hvert fald 
kommentatorer, som 
vil påstå, at det bare 
er et pr-stunt fra TV6 
Actions side, ligesom 
nogle af deres fans vil 
betragte det som en ny, 
spændende udvikling 

i Superheroes-seriens plot. 
Og der findes såmænd også 
konspirationsteoretikere, 
som på deres blogs stædigt 
påstår, at Superheroes 
slet ikke eksisterer i 

virkeligheden, men er 
ét stort fupnummer ...
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er, at de risikerer at blive syge - jamen, så er det vel én eller anden form for 

kosmisk retfærdighed.

▪ Preben Brobjerg, kommissær ved PET. Brobjerg kender også til rapporten 

og den store sandsynlighed for, at heltene bliver syge. Det beklager han 

helt oprigtigt, men for det første er sket sket, og for det andet er Brobjerg 

i en branche, hvor ofre simpelt hen kan være nødvendige i den gode sags 

tjeneste. Her i 2013 er der ikke mange, som husker den kolde krig, men det 

gør Brobjerg. Han var også aktiv i efterretningen dengang, og dér var der 

altså ikke nogen, som tøvede, selv om de risikerede at miste livet i kampen 

mod kommunisterne. I dag er det ikke længere de røde, men der vil altid 

være nogen, der forsøger at ødelægge vores samfund. Se bare på de her 

islamistiske superterrorister - hvordan stopper vi dem, hvis vi ikke er parat til 

at yde ofre?

▪ Rasmus Lade, journalist på Superheroes. Rasmus kender intet til Hartwells 

Syndrom og er oprigtigt chokeret. Hvis han havde vidst det, ville han helt 

sikkert have fortalt det, for gennem årene er han ligesom kommet til at føle 

sig som en ven af heltene, ikke? Men det er da i øvrigt en fandens god historie, 

som han gerne vil høre mere om - indtil det går op for ham, at han er ved at 

rode sig ud i en stor interessekonflikt, for måske vil TV6 Action foretrække, at 

det her slet ikke bliver omtalt på tv?

Lige meget hvem Superheroes taler med, skal det ligge i luften, at de reelt møder 

et trist skuldertræk - »nå ja, det er vi sgu kede af« - men også en underliggende 

kynisme - »I har selv været ude om det; det var jer selv, der meldte jer til 

programmet. Man kan jo ikke forvente, at den slags er helt uden risiko«. 

Ingen hos hverken TV6 Action eller PET føler, at Hartwells Syndrom er deres skyld, 

og de har i hvert fald slet ikke lyst til at tage ansvaret. Spil dem som mennesker, 

der har helt vildt travlt med at tale udenom - så heltene forhåbentlig bliver 

provokeret. Det er op til spillerne, hvad de vil gøre, men det er i hvert fald ikke 

utænkeligt, at Omega eksempelvis kan finde på at skyde nogle.

DE KAN IKKE 
VÆRE TO STEDER
En krølle på denne scene er, 
at heltene har et tidsproblem. 
Hvis de vil til Rebild, bør 
de tage af sted med det 
samme - festlighederne er 
allerede begyndt, og det 
er ikke til at vide, hvornår 
terroristerne slår til. Hvis de 
vil tage konfrontationen med 
TV6 Action eller PET, skal de 
først lige finde dem, de vil 
konfrontere. Det logiske valg 
er derfor at tage til Rebild 
først - så hvis nogle er mere 
opsatte på at tale med tv-
stationen, kan det ende med, 
at heltene deler sig. 

Læg ikke fingrene imellem 
her. Hvis heltene ikke tager 
til Rebild, ender det med at 
blodbad derovre. Men hvis 
de omvendt tager til Jylland, 
er det slet ikke sikkert, 
at de får mulighed for at 
konfrontere de ansvarlige 
for genmanipulationerne. Og 
PET er selvfølgelig i fuld gang 
med at fjerne alle spor efter 
deres involvering.
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Scene 5c: Til fest i Rebild
Rebildfesten foregår i Rebild National Park - et samlingssted i Rebild Bakker, der 

ligger på nordsiden af Rold Skov, mellem Støvring og Arden i det nordlige Jylland. 

Rebild er ét af Danmarks smukkeste områder. De græs- og træklædte Bakker 

bølger over flere kilometer med masser af små stier på kryds og tværs. Her er 

noget af landets mest uberørte natur, og der går sågar økologiske får rundt og 

tygger tilfredst på skråningerne.

Lad heltene ankomme på parkeringspladsen ved Comwell Rebild Bakker - et 

firestjernet hotel, der blandt andet er et populært konferencested, men også 

tilbyder golfferier i samarbejde med Rold Skov Golfklub. Derfra kan man kun 

komme videre til fods, men det er til gengæld også nemt at høre, hvor man skal 

hen. Mange tusinde feststemte mennesker griner og synger, for Rebildfesten 

er et hyggeligt, familievenligt arrangement - her er noget for alle aldre, så det 

er massevis af familier i festligt sommertøj, terroristerne har tænkt sig at 

myrde. 

REBILDFESTEN
Rebildfesten er en dansk-
amerikansk venskabsfest, 
som hvert år afholdes i tiden 
omkring den amerikanske 
uafhængighedsdag, den 4. 
juli. Traditionen blev skabt 
af dansk-amerikaneren Max 
Henius, der arrangerede den 
første fest i 1912. Samme 
år købte Rebildselskabet 
den 140 hektar store Rebild 
National Park.

Festen samler 6.-8.000 
mennesker og varer flere 
dage. På hoveddagen den 4. 
juli er der en amerikansk og 
en dansk hovedtaler - i år 
Condoleezza Rice og Anders 
Fogh Rasmussen - samt 
fællessang, musik og anden 
underholdning.

Præsident for Rebildselskabet 
er Anders Thisted, den 
tidligere chefredaktør for 
Billed-Bladet, som gik på 
pension i 2006. Han er en 
charmerende, trind mand 
med grånende hår og 
gedebukkeskæg, der holder 
på formerne, men straks 
forsøger at hjælpe heltene 
så godt, han kan, hvis han 
hører om terrortruslen. 
Thisted har årtiers erfaring 
med ugentlige deadlines på 
Billed-Bladet, så han lader 
sig ikke uden videre stresse 
- men til gengæld ligger 
det ham meget på sinde, at 
festdeltagerne ikke bliver 
unødvendigt skræmt. Der 
skulle jo helst ikke opstå 
panik.

Du kan læse mere om 
Rebildselskabet og 
den nutidige udgave 
af Rebildfesten på 
www.rebildfesten.dk.



side 31

Hvis heltene forsøger at bremse Al-Qiyamah, kommer kampen til at foregå 

midt i den store menneskemængde, der er koncentreret omkring Rebildfestens 

hovedscene. Her er en uoverskuelig masse af tilhørere, bænke og boder med øl, 

souvenirs og amerikansk mad. Der bliver viftet med masser af flag - både danske, 

amerikanske og det specielle Rebildflag. Og pludselig går det amok i en rus af 

blod.

Det vil være meget svært for Superheroes at finde og identificere Al-Qiyamah, før 

de er helt tæt på Rebildscenen og klar til angreb - og derfra må du improvisere 

kampen frem. Brug tid på deltaljer og små snapshots af de ting, der sker omkring 

dem - det her skal være uoverskueligt, blodigt og voldeligt. Al-Qiyamah er komplet 

kyniske og slår selv små børn ned for fode. Og hvis Superheroes udfordrer dem én 

mod én, vil TV6 Actions helte formentlig være overmatchet. Lad dem føle det på 

deres krop.

Denne scene bør du spille igennem med brug af reglerne og terninger. Beløn 

heltene, hvis de tænker sig om og finder på snedige strategier - men vær også 

indstillet på, at én eller flere Superheroes kan blive dræbt i kampen.

Terroristernes plan

Al-Qiyamahs plan er simpel: De vil bevæge sig tæt på hovedscenen og vente på, 

at de to hovedtalere kommer på. Når Anders Fogh Rasmussen giver ordet videre 

til Condoleezza Rice, går de til angreb. Målet er først og fremmest at dræbe de 

to, og derefter går de løs på resten af festen - først andre æresgæster som Pia 

Kjærsgaard, Keld Heick og Sofie Lassen-Kahlke, og dernæst alle de almindelige 

gæster, som bare 

BILAG
Rebildfestens søndags-
program er vedlagt som 
bilag.
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er på familieudflugt. Hvis det står til Al-Qiyamah, kommer ingen levende 

derfra, for det er jo tydeligt, at de alle sammen er villige tjenere 

af Den Store Satan, USA.

Al-Qiyamah regner med at kunne slippe af sted med 

blodbadet på grund af ét simpelt faktum: De er levende 

våben. De behøver ikke have mistænkelige frakker eller tasker 

med, for de har ingen bomber, men kan klare det hele med 

håndkraft. Hvis nogen synes, de er mistænkelige, lader de sig 

villigt og smilende kropsvisitere med en munter bemærkning 

om, at det vel er i orden at fejre den amerikanske 

uafhængighedsdag, selv om man er araber? Og når det går 

løs, vil æresgæsternes medbragte bodyguards ikke være 

nogen match for superterroristerne.

ACTIONTIPS
Rebildfesten skal være en stor, uoverskuelig og kaotisk actionscene:

▪ Sørg for, at hovedkampen kommer til at udspille sig midt i det hele, helst lige foran festens 

hovedscene, hvor Condoleezza Rice står og taler, mens diverse pinger lytter på. Spillerne må 

gerne vide, hvad skurkenes plan er, men får først mulighed for at gribe ind, når det næsten er for 

sent ...

▪ Du kan eventuelt lade heltene eller en politimand genkende én af skurkene, når vedkommende 

er på vej hen mod scenen. Det giver mulighed for en ængstelig jagt, hvor skurken hele tiden er 

ved at slippe ud af syne blandt de glade festdeltagere. Inden det pludselig går løs tæt på scenen.

▪ Det er mest effektfuldt, hvis kampen starter med et skrig fra Ibn Israfil. Pludselig ligger der 

hundredevis af mennesker på jorden og tager sig til ørerne, hvorfra blodet begynder at pible 

frem.

▪ Gå i detaljer, når du skal beskrive de tre terrorister, hvordan de dræber menneskene omkring sig, 

og hvordan heltene bliver ramt af dem. Det skal være tydeligt, at de er utrolig farlige fjender. Ibn 

Israfils skrig er skræmmende voldsomt, mens vanviddet lyser ud af Al-Barzakh, når han kommer 

tæt på. Dabbat al-Ard er en klassisk stærk mand, der skaber kaos ved at samle en bil eller 

halvdelen af scenen op og kaste den ud i menneskemængden.

▪ Det er vigtigt at beskrive de mange almindelige mennesker, som pludselig bliver fanget i ilden. 

Her er skrigende kvinder, grædende mænd - og det er et blodbad.

▪ Aktionsstyrken og PET er selvsagt til stede, så deres agenter vil blande sig i kampen. Der 

kommer mænd i jakkesæt ilende med skydevåben, som de uden held forsøger at stoppe 

terroristerne med. Måske rammer de nogle uskyldige ved et uheld?

▪ Der er mulighed for at indføre både jagerfly, helikoptere og sikkerhedsagenter med raketkastere, 

hvis du har lyst. Myndighederne har trods alt haft et par dage til at forberede sig, så det er 

sandsynligt, at de har noget tungt skyts i baghånden. I så fald bør det blot bidrage til endnu 

mere kaos.
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Scene 5d: Eller noget helt andet?
Der er selvfølgelig også mulighed for, at nogle af heltene finder 

på at gøre noget helt tredje. Det kan være, de bare skrider i 

afsky over, hvad Superheroes-konceptet har udviklet sig til. 

Eller det kan være, de lægger en snedig plan for, hvordan de 

kan få TV6 Action og PET’s kyniske brug af genmanipulationerne 

afsløret på live-tv. Lige meget hvad de finder på, bør du spille 

med og hjælpe spillerne frem mod en passende udgang for 

deres helte.

UDGANG
Scenen slutter, når alle løse ender er samlet tilfredsstillende 

op. Heltene skal forholde sig til Hartwells Syndrom, og hvad 

de vil gøre ved det. Måske leder det til en konfrontation med 

TV6 eller PET, og måske får det én eller flere helte til at forlade 

Superheroes. Eventuelle konflikter internt i Superheroes skal 

spilles til ende, og det samme skal Al-Qiyamahs angreb på 

Rebild, hvis nogen af heltene tager derover. 

Ideelt udspiller alle trådene sig i forskellige scener, så de hver 

for sig får en naturlig slutning, der leder videre til sidste scene 

og gravskriften over Superheroes. En smuk udgang på scenen 

kunne fx være, at du krydsklipper mellem, at én af heltene 

redder en masse mennesker, men selv bukker under i kamp 

mod Al-Qiyamah, mens en anden helt konfronterer og til sidst 

dræber Philip Gottschalk.

SÅDAN KØRER 
DU SCENEN
Denne scene har ikke en så fast struktur, for 
heltene har mange muligheder. Derfor må du 
improvisere dig frem, afhængigt af hvad de 
finder på. Det er vigtigt, at spillerne får frie 
hænder i denne del - du skal ikke gå ind og styre 
dem, men give modspil og belønne dem for gode 
ideer, der samler trådene og afrunder historien. 

Så længe Rasmus Lade er til stede, kan du 
bruge ham til at udfordre heltene - spørg, hvad 
de tænker, hvad de vil gøre og så videre. Du kan 
også bruge Rasmus til at fremhæve de interne 
konflikter i Superheroes - ligesom flere af 
heltene er meget anti-autoritære, hvilket nemt 
kan gøre dem rasende på de tv-folk, de føler har 
forrådt dem. Brug Rasmus til at prikke til den 
slags følelser.

Hvis heltene går i forskellige retninger, foreslår 
vi, at du spiller scenen ved at krydsklippe mellem 
dem. Spørg først ind til, hvad de forskellige har 
tænkt sig at gøre, og spil så de enkelte delscener 
i bidder. Det gør ikke noget, hvis de reelt foregår 
på forskellige tidspunkter. Det vigtige er, at det 
bliver dramatisk - eksempelvis ved at du klipper 
frem og tilbage mellem, at Omega tæver Philip 
Gottschalk, og Mr. Right bukker under i kamp 
mod Dabbat al-Ard.

Husk, at det giver den bedste effekt, hvis du 
klipper lige på et dramatisk højdepunkt! Sig cut, 
når Dabbat al-Ards næve er lige ved at ramme 
Mr. Right på kæben - ikke når superhelten 
allerede ligger bevidstløs på jorden.
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FORMÅL MED SCENEN
At afslutte scenariet og afrunde sagaen om Superheroes.

HANDLING
Dette er ikke en scene som sådan, men de sidste fortællinger, som bringer 

historien om Superheroes til ende. Nogle af heltene er måske allerede døde i 

kamp mod Al-Qiyamah, mens resten ved, at de skal dø inden for en særdeles 

overskuelig fremtid. Som slutning skal du derfor lade hver enkelt spiller fortælle 

sin helts historie til ende. 

Hvis nogen er døde, beder du dem om at fortælle om deres begravelse:

▪ Hvordan foregår det?

▪ Hvem er med?

▪ Hvad bliver der sagt?

▪ Hvad står der på gravstenen?

▪ Og så videre ...

Og dernæst beder du resten om at fortælle, hvordan deres spilpersoner dør:

▪ Hvor sker det, og under hvilke omstændigheder?

▪ Hvem er til stede?

▪ Hvordan sker det?

▪ Er helten stadig med i Superheroes - findes programmet endnu på det tidspunkt?

▪ Og så videre ...

Giv spillerne nogle minutter til at tænke det igennem, inden I går i gang, og lad 

dem så fortælle deres historier færdig én efter én. Husk, at det her helt og holdent 

er spillernes fortællinger - du skal ikke bestemme over dem, men må gerne guide 

og udfordre ved hjælp af spørgsmål, der sikrer, at I kommer hele vejen rundt. Hvis 

en helt bliver begravet efter at have kæmpet mod Al-Qiyamah, er det fx relevant 

at spørge, om begravelsen bliver sendt live på tv.

Sørg for, at hver spiller får god tid til at afslutte historien om sin helt.

UDGANG
Herfra er der kun tilbage at sige tak for spillet. 

Vi vil i hvert fald gerne takke dig for, at du havde lyst til at køre scenariet på 

Fastaval og hjælpe os med at få afsluttet historien om Superheroes. Og vi glæder 

os til at høre, hvordan det gik.

GRAVSKRIFT OVER 
SUPERHEROES

Scene 6 - Epilog
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Appendiks 1: Baggrund

HELE DANMARKS SUPERHELTE
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Det var en verdenssensation, da første afsnit af Superheroes™ på TV6 gled over 

de danske tv-skærme i sensommeren 2009. Mange år med reality-tv havde 

fostret et væld af one-hit-wonders, semi-berømtheder på øde øer og kortlivede 

fodbolddirektører. Men Superheroes var noget specielt. Rigtige superhelte live på 

tv.

Det var et tilfældigt møde mellem en tv-producer, en 

ambitiøs genforsker og en flaske vodka, der skabte denne 

perfekte genteknologiske legeplads. Men det var der 

kun få, der tænkte over, efter Danmark havde fået sine 

fem helte på widescreen-tv i den ugentlige udsendelse 

- lækkert produceret og redigeret og en sikker nr. 1 på 

tv-hitlisten. Superheroes blev hurtigt større end Matador, 

Krøniken og Robinson Ekspeditionen, og konceptet blev 

eksporteret til en række andre lande.

De fem oprindelige Superheroes blev udvalgt gennem 

en serie casting-shows i Popstars-stil. Seerne kom tæt 

på kandidaterne og deres op- og nedture gennem hårde 

fysiske og psykiske udfordringer. Som seer så man 

naturligvis ikke, hvad TV6’s marketingafdeling sagde til 

seriens dommere, men alligevel forstod man, hvorfor 

dommerne valgte netop de fem helte.

Herefter fulgte to måneders træning og ophold i tophemmelige 

laboratorier, inden Danmark fik præsenteret sine helte som Mr. Right, Felicia, 

Utopia, Omega og Dervish. Samtidig havde TV6 sikret sig, at de fem kunne 

operere som superhelte inden for lovens rammer. Ideen kom nemt gennem 

folketingssalen, hvor et klart flertal så endnu en lejlighed til at outsource statens 

opgaver til private leverandører. Superhelteloven blev vedtaget i foråret 2010 og 

gav heltene licens til at bekæmpe forbrydere.

ANDEN SÆSON: DEN FØRSTE HELT DØR
Superheltenes første møder med kriminaliteten var ikke svære. Almindelige danske 

narkohandlere og bankrøvere kunne ikke stille meget op, når de blev stoppet 

med superkræfter. Men reaktionen udeblev ikke i de kriminelle miljøer. Snart 

mødte forbryderne svært bevæbnet, når de lavede noget, som kunne tiltrække 

opmærksomhed fra Superheroes. I september 2011 gik det galt for heltene, da 

Utopia blev dræbt under en simpel aktion mod en bande bankrøvere.
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Utopias død bragte en stribe samfundsdebattører på banen med diskussioner om 

retspolitik, rollemodeller og selvtægt. Men i sidste ende gjorde ét medlems død 

blot de resterende Superheroes endnu mere populære, mordsagen vakte enorm 

interesse, og justitsministeren benyttede lejligheden til at være tough on crime 

ved at rykke strafferammen for ulovlig våbenbesiddelse en tak i vejret. Det var alt 

sammen godt tv.

Bag kulisserne udløste dødsfaldet dog en helt anden form for panik. Programmets 

videnskabelige stab havde en anelse om, at noget var galt, og da en svækket 

Utopia faldt for bankrøvernes kugler, var det den sidste bekræftelse: Medlemmerne 

af Superheroes var ramt af det dødbringende Hartwells Syndrom som følge af de 

voldsomme genmodifikationer, de havde været igennem. 

Efter en serie hemmelige rådslagninger mellem ledelsen i TV6 og PET stod det 

klart, at hverken de samfundsmæssige eller kommercielle interesser i projektet 

kunne tåle en skandale. Der blev lagt låg på oplysningerne, og myndighederne 

og tv-stationen aftalte at følge udviklingen i fællesskab, så man løbende kunne 

vurdere, hvordan problemstillingen bedst kunne håndteres. 

TREDJE SÆSON: KONKURRENCE FRA FREMTIDENS HELTE
Med Utopias død fik TV6 en kærkommen lejlighed til at forny programmet. Et 

hemmeligt rekrutteringsprogram blev sat i gang sammen med velplacerede rygter 

i sladderpressen. Ved programmets tredje sæsonstart i foråret 2012 stod Hotshot 

klar som gruppens nye medlem. Hun gav Superheroes ekstra babe-faktor og fede 

effekter i form af flammekastere.

Superheroes fortsatte i offentlighedens søgelys gennem 2012, 

men sidst i tredje sæson mødte holdet uventet modstand, da 

en gruppe skruppelløse virksomhedsledere satte sig for at 

detronisere Superheroes og lancere deres egne Fremtidens 

Helte i stedet. Med nye helte og aggressiv propaganda 

sværtede VL-gruppe 69 Superheroes til, ikke mindst gennem 

den konkurrerende kanal TV Action.

TV6 forsøgte samtidig at højne spændingen i showet ved at 

lade seerne stemme ét af gruppens medlemmer ud. Under 

en aktion i Tivoli lykkedes det til sidst Superheroes at afsløre 

Fremtidens Helte som forbrydere og nedkæmpe gruppen. 

Samtidig faldt seernes dom, og efter tre sæsoner måtte 

Superheroes sige farvel til Dervish, der tilfældigvis også var 

den af heltene, som var hårdest ramt af Hartwells Syndrom. 

Superheroes gik ud af 2012 med et blakket ry, et spor af 

ødelæggelser bag sig og ét medlem mindre.
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FJERDE SÆSON: SUPERLUDERE OG NYE TIDER
I starten af 2013 lancerede TV6 Superheroes Aspiranterne, hvor nye kandidater 

skulle kæmpe om den ledige plads i teamet, efter Dervish var blevet stemt ud. 

Samtidig gik de gamle helte i gang med deres fjerde år på skærmen, som blandt 

andet blev præget af, at TV6’s nye marketingchef, Marianne Bendixen, mente, at 

nye, udfordrende kostumer ville gøre Superheroes-programmet endnu 

mere populært, end det var i forvejen.

Bendixens ideer faldt ikke i god jord hos alle heltene, og deres skænderier 

faldt sammen med, at Superheroes blev blandet ind i en sag, der virkelig 

handlede om bar hud. Pornomogulen Barney Zile havde set mulighederne 

i den nye genteknologi og skabt et korps af superludere til sine mest 

eksklusive kunder. For Superheroes startede sagen med et parteret 

kvindelig og endte med deres aktion mod Ziles luksusbordel i Hørsholm. 

Her mødte de perversioner, som overgik deres fantasi, og aktionen blev 

ekstremt voldelig.

Mens offentligheden fascineret fulgte afsløringerne fra Hørsholm, 

nærmere finalen sig i Superheroes Aspiranterne. De sidste tre kandidater 

var en kampsportsfanatiker, en højt begavet triatlet og bueskytte - og så 

showdanseren Delilah Emborg, som ud over akrobatiske evner havde klart størst 

sexappeal. Eftersom det var seerne og TV6’s marketingafdeling, der bestemte, 

vandt pigen med de største bryster. Men TV6 kunne godt lide den anden kandidats 

idé om en superbueskytte, så da Delilah Emborg debuterede i juni 2013, var det 

under navnet Black Arrow.

Sideløbende foregik der nye ting bag kulisserne. Ejerne af TV6 var tilfredse med 

den succes, de havde skabt, og ville gerne koncentrere sig om nye investeringer. 

De henvendte sig til den kanal, hvis profil lignede TV6 mest, og i slutningen af maj 

blev det offentliggjort, at TV Action overtog TV6. 

De to kanaler blev straks samlet under et nyt brand: TV6 Action. Det betød et 

farvel til Marianne Bendixen og goddag til TV Actions marketingchef, Morten Skov, 

som straks lagde en ny linje: I modsætning til Bendixen mente han, at heltenes 

image som ekstremt håndfaste bekæmpere af kriminalitet var nøglen til deres 

fortsatte popularitet.

En måneds tid senere er der uro i Superheroes. Black Arrows entré har skadet 

sammenholdet i gruppen, og Mr. Rights evner som leder rækker ikke til at få 

samlet teamet igen. Derudover skal de lige vænne sig til tanken om, at de nu 

arbejder for den samme tv-kanal, som for et års tid siden var med til at skabe 

Fremtidens Helte.

Men alle de dagligdags bekymringer blegner, når heltene om et par dage opdager, 

at de genmodifikationer, som gjorde dem til Superheroes, samtidig var deres 

dødsdom ...



side 4

»Superheroes 3« er skrevet til anden udgave af spilsystemet Mutants & 

Masterminds, som bygger på D20-reglerne. D20 er blandt andet kendt fra de 

moderne udgaver af Dungeons & Dragons og bygger, som navnet antyder, på slag 

med 20-sidede terninger. 

Hvis du kender D20 i forvejen, bør reglerne i scenariet være nemme at forholde 

sig til - hvis ikke, skal du blot vide, at det handler om at slå en D20 og lægge sin 

Skill Bonus til. Derudover er det ikke svært at improvisere sig frem. 

I forhold til de normale D20-regler har Mutants & Masterminds to specielle regler: 

Damage Save og Hero Points.

DAMAGE SAVE
Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod 

skaden. 

Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis 

det samlede resultat er lig med eller højere end modstanderens Defense, har 

man ramt. Den, der bliver ramt, skal rulle et Save mod angrebets Damage (D20 

+ Save Bonus). Hvis det samlede Save-slag er lig med eller højere end angrebets 

Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, 

kommer man til skade:

Save mod Damage Resultat Effekt
Misser med 1-4 Bruised Ramt. Man får -1 på Damage Save for    
   hver gang, man er bruised.

Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en 
   runde. Når man er stunned, kan man 
   ikke gøre noget og har -2 på Defense.

Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et 
   minut (10 runder) ruller man et CON check 
   mod 10 for at vågne op. Hvis checket 
   mislykkes, er man bevidstløs i yderligere et 
   minut. Man får +1 for hvert minut, der går.

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Man ruller et
   Fortitude Save mod 10 - hvis det ikke lykkes, 
   er man død. Hvis det lykkes, er man stadig 
   bevidstløs og vil dø i løbet af få timer, hvis 
   man ikke får lægehjælp. En døende person 
   kan stabiliseres af andre med et Medicine 
   check mod 15.

Misser med 20+ Killed Død på stedet.

Hvis man ruller 20 på sit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at man 

bliver bruised.

REGLER

CRITICAL HITS
I D20 har man chance for 
et Critical Hit, hvis man slår 
en 20’er på sit angrebsslag. 
Angriberen ruller én gang til 
- hvis det andet slag også er 
godt nok til at ramme, er det 
et Critical Hit. Hvis ikke, har 
man bare ramt som normalt.

Et Critical Hit giver +5 
Damage i Mutants & 
Masterminds.

DERFOR REGLER
En stor del af charmen ved at 
spille superhelte er kampene. 
Derfor mener vi, det er bedst 
at bruge regler og terninger 
til dem. Det gør det mere 
uforudsigeligt, hvad der sker.

Regler er dog kun sjove, 
hvis der bliver fortalt hen 
over dem. Som spilleder 
skal du hjælpe spillerne 
med at visualisere, hvad 
terningslagene betyder. 
Det er sjovere at høre 
»Dit slag rammer ham lige 
i mellemgulvet, og han 
krymper sig i smerte« end 
»Du kommer op på 22, siger 
du? Okay, du rammer, og 
han er Bruised«.

Superheroes hører 
hjemme i samme genre 
som Dark Knight Returns, 
Watchmen og andre dystre 
superheltetegneserier. Her 
kan en helt relativt nemt 
dø - lad også dét skinne 
igennem, når du skal sætte 
liv i terningslagene.

Appendiks 2
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Regn med, at heltene kommer sig fra alle overfladiske skrammer mellem hver 

kamp - alle minusser for at være bruised forsvinder, når en kamp er overstået.

HERO POINTS
Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). 

Et Hero Point kan når som helst bruges på følgende:

1. Prøv igen! Helten kan rulle et hvilket som helst terningslag om og bruge 
 det bedste af de to resultater. Hvis helten ruller 1-10 på 
 andenslaget, lægger man 10 til resultatet.

2. Jeg dukker mig!  Helten får +5 på Defense i en runde.

3. Ny luft! Helten holder øjeblikkeligt op med at være stunned eller får et 
 ekstra check for at vågne fra bevidstløs tilstand.

4. Jeg kommer mig!  Helten stabiliserer sig automatisk fra døende tilstand.

Checkene rulles som normalt og er ekstra checks. Under scenariet får heltene ikke 

Hero Points tilbage.

OMGIVELSERNE I KAMP
Når superhelte går i aktion, kan det som regel ses på omgivelserne. Ting bliver 

smadret, mure væltet, og hvis man hedder Dabbat al-Ard, kan man tage en bil og 

slå folk med den. Nogle simple retningslinjer for at bruge ting i kamp er:

Slå og kaste med ting

Man kan jo basalt set slås med alt, hvad man kan løfte.

• Hvis man kaster ting efter andre, gør de samme skade som et slag med de 

bare næver.

• Hvis man slår folk med ting, lægger det 1-5 oven i den Damage, et 

almindeligt slag ville gøre (afhængigt af objektets størrelse, hårdhed, og 

hvad du nu synes - eksempelvis giver en kølle +2 og et sværd +3).

Smadre ting

Hvis du har brug for at afgøre, om noget går i stykker, kan du rulle et Damage 

Save for det - ganske som når heltene bliver ramt. Den pågældende ting (eller 

konstruktion) får en bonus på slaget efter sin holdbarhed. Eksempler:

Materiale Damage Save

Glas +1

Træ +5

Sten +8

Jern +10

Stål +15

OG IMPROVISÉR ...
I øvrigt er reglerne ikke det vigtigste i scenariet. Gør, som du har lyst til, knæk og 

bøj regler og retningslinjer - så længe du og spillerne bare får en god oplevelse.

M&M LIGHT
Skulle du være én af de 
få, som kender Mutants & 
Masterminds i forvejen, vil 
du nok bemærke, at vi har 
forsimplet reglerne en smule. 
Scenariet skal spilles på en 
eftermiddag eller aften med 
spillere, som sandsynligvis 
ikke kender reglerne i 
forvejen - derfor har vi 
gjort reglerne lidt mindre 
komplicerede, så de ikke 
fylder for meget. Det store 
regelnørderi hører hjemme i 
kampagner.

SÅ SVÆRT ER DET
Hvis du beder spillerne om at 
rulle Skill eller Stat checks, 
kan du bruge følgende 
retningslinjer for, hvad de 
skal op på:

Let     5
Normalt   10
Svært   15
Udfordrende  20
Ekstremt svært  25
Heroisk indsats  30
Superheroisk indsats 35

Vi anbefaler dog, at du 
begrænser antallet af 
terningslag uden for kamp 
- styr i stedet efter, hvad 
spilpersonerne er trænet 
i. Omega kan eksempelvis 
åbne de fleste låse uden 
problemer.
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I »Superheroes 3« optræder følgende personer:

Spilpersonerne

Mr. Right (Robert Andersen)

Felicia (Christina Ankergreen)

Omega (Peter Nielsen)

Hotshot (Maria Almeda Hansen)

Black Arrow (Delilah Emborg)

TV6 Actions Superheroes-hold

Philip Gottschalk (producer)

Rasmus Lade (journalist og kameramand)

Yasin Özcan (klipper)

Morten Skov (marketingchef)

Terroristerne på Bryggen

Imam Abu Usamah Muhammed al-Khalifa

Al-Zaqqum (Youssef Salim Dib)

Mohammad Qasim al-Husayni

Aniqa al-Jamil Feghali

Mahad Elmi Dihoud

Al-Qiyamah i Rebild

Al-Barzakh (Jeppe Nidal Poulsen)

Dabbat al-Ard (Baris Dogan)

Ibn Israfil (Abbas Khaled Benzine)

Dervishs gidseltagning

Dervish (Karim Youssouf, tidligere Superhero)

Fatima (Dervishs søster)

Hasim (Dervishs nevø)

Andre

Preben Brobjerg (PET-kommissær)

Divya Das Andersen (DR2-interviewer)

Anders Thisted (præsident for Rebildselskabet)

Condoleezza Rice (hovedtaler i Rebild)

Anders Fogh Rasmussen (hovedtaler i Rebild)

Diverse politifolk og PET-agenter

En masse glade deltagere i Rebildfesten 

PERSONGALLERI
Appendiks 3
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Bekendtgørelse af Superhelteloven

§1. Ret til at udøve virksomhed som superhelt har alene den, der har modtaget autorisation.

§2. Regler for autorisation af superhelte fastsættes af justitsministeren.
Stk. 2. Autorisation meddeles af justitsministeren.
Stk. 3. Autorisation kan fratages den, der har udvist grov uduelighed eller varig eller med mellemrum indtrædende mangelfuld 
sjælstilstand, hvad enten denne skyldes sygdom eller misbrug af alkohol, lægemidler eller lignende.

§3. Superhelten skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet.

§4. Superhelten har til opgave:
1) At afværge fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
2) At bringe strafbar virksomhed til ophør,
3) At yde borgere bistand i andre faresituationer.

§ 5. Superhelten kan alene foretage indgreb over for borgerne i det omfang, der følger af bestemmelserne i nærværende lov.

§6. Superhelten har til opgave at afværge fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Superhelten kan herunder:
a) Udstede påbud.
b) Undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse, når vedkommende med rimelig grund 
mistænkes for at være i besiddelse af genstande bestemt til at udgøre fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
c) Fratage personer genstande.
Stk. 2. Findes mindre indgribende midler ikke tilstrækkelige til at afværge faren, kan superhelten om nødvendigt frihedsberøve 
den eller dem, der giver anledning til faren. Frihedsberøvede personer skal hurtigst muligt overgives i politiets varetægt.
Stk. 3. Superhelten kan ikke uden retskendelse skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted.

§7. Superhelten må anvende magt:
1) Med henblik på at afværge fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed,
2) Med henblik på at kontrollere, om nogen bærer eller besidder våben,
3) Med henblik på at bringe strafbar virksomhed til ophør.
Stk. 2. Superheltens magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske i en udstrækning, der står i rimeligt 
forhold til den interesse, der søges beskyttet. 
Stk. 3. Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et 
minimum.

§8. Særligt kraftfulde magtmidler, herunder skydevåben og evner, der i farlighed kan sidestilles hermed, må kun anvendes 
med henblik på:
1) At afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på person,
2) At afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller for, at personer pådrager sig alvorlige helbredsskader,
3) At afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,
4) At sikre pågribelsen af personer, der har påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på person,
5) At sikre pågribelsen af personer, der har påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på samfundsvigtige institutioner, 
virksomheder eller anlæg,
6) At sikre pågribelsen af personer, der har begået alvorlige forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, mod 
statsforfatningen eller de øverste statsmyndigheder.
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Superheroes udrydder
hemmelig terrorcelle
Superheroes slog i aftes til imod en adresse 
tilhørende Dansk Ibadistisk Studiekreds på Islands 
Brygge på Amager for at anholde et ukendt antal 
terrorister. Aktionen udviklede sig blodigt, da...

Politiets nye våben 
meldes klar til brug

Efter flere måneders forsinkelse 
ventes Rigspolitichefen senere i dag 
at offentliggøre udrulningen af nye 
tjenestevåben til det danske politi. 
De markant kraftigere pistoler...

Debat: Superkræfter 
til alle?

Før sommerferien førstebehandlede 
Folketinget et forslag fra Venstre 
om at liberalisere genmodificeringen 
af mennesker. Der skal altså være 
superkræfter til alle. Men hvad synes 
du?

Læs artiklen / 112

Baggrund: Dansk Ibadistisk Studiekreds

Abu Usamah anklaget for terrorstøtte

Læs artiklen

Oplever du den daglige vold tæt 

på? Skriv til Ekstra Bladet

Læs artiklen

Deltag i debatten her
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Rebildansvarlige:
Vi aflyser ikke!
Til trods for den øgede terrortrussel oplyser 
Anders Thisted, præsident for Rebildselskabet, 
i en pressemeddelelse, at årets Rebildfest i 
morgen bliver afholdt som sædvanlig. Politiets 
tilstedeværelse vil være massiv, ligesom det 
forventes, at Superheroes...

Terrorangreb dræber 
15 i Bagdad

En selvmordsbomber kørte i dag 
direkte ind i et marked ved Bagdads 
centrum, hvor han sprængte sig selv 
i luften. 15 mennesker omkom. FN’s 
særlige udsending i Irak fordømmer 
på det kraftigste...

Journalist: Utopia 
var sadist

Den afdøde Superhero Utopia var 
sygeligt sadistisk, påstår tidligere 
TV Action-journalist René Sippel i en 
ny opsigtsvækkende biografi, som 
udkommer senere i dag. Sippel stiller 
endvidere spørgsmålstegn ved, om 
man ikke kan sige, at alle...

Læs artiklen

Rice og Fogh hovedtalere ved årets Rebildfest

Læs artiklen

Er du i Mellemøsten? Skriv til 

Ekstra Bladet.

Læs artiklen / Superheroes

TV Action køber konkurrenten TV6

René Sippel fyret fra TV Action

(arkivfoto)
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Dervish er død
Den tidligere Superhero Dervish døde sent i aftes 
på sin bopæl på Enghavevej under dramatiske 
omstændigheder. Dervish, hvis borgerlige navn 
var Karim Youssouf, havde angiveligt taget 
familiemedlemmer som gidsler, om end hans 
motiver endnu er uklare. Politiet...

Ny lov møder 
modstand

Allerede inden den er vedtaget, 
møder den nye lov om liberalisering 
af genmodificering, den såkaldte nye 
superheltelov, massiv modstand fra 
oppositionen, som kalder den for 
“uetisk” og “farlig”...

Spammer idømt 
fængselsstraf

Under brugernavnet 
bad_ass@hotmail.com nåede 19-
årige Anders Johansen at sende over 
30 millioner e-mails med ulovlige 
reklamer for sin ligeledes ulovlige 
onlinebutik, Guns-Online, inden 
politiet opsporede ham. Johansen 
erklærer sig uskyldig og siger...

Læs artiklen

Nekrolog: Danskernes yndlingsaraber

Naboer: Han virkede depressiv

Læs artiklen

Deltag i debatten
Læs artiklen

Ulovligt våbensalg på nettet

(arkivfoto)
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Et mønster af undertrykkelse og forhånelse
Af Imam Abu Usamah

Hvis bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget.

Det danske sprog rummer en del ordsprog, men især et af dem illustrerer danskernes 
holdning til Profeten og hans lære. Hvis vi stopper op og overvejer sætningen, fortæller 
de få ord os en hel del. Et bjerg associeres ofte med besvær, og i danskernes øjne er 
det Muhammed, der må flytte sig; Muhammed, der må indordne sig.

På samme måde er det ved ethvert møde med en muslim danskernes forventning, at 
muslimen må indordne sig. Man taler konstant om integration, men den fordomsfulde 
opfattelse af den største religiøse minoritet i Danmark udgør en tydelig og mærkbar 
barriere for netop integration. Denne barriere er blandt andet bygget på misforståelser, 

falske informationer, manglende dialog, envejskommunikation, manglende respekt og årtiers undertrykkelse 
og vold mod en vigtig minoritet.

Regeringen ignorerer fuldstændig denne minoritets rettigheder her i landet. Regeringen taler ikke med denne 
minoritet, men om den. Vores statsminister lagde den igen for had i sin åbningstale i Folketinget. Regeringen 
har aldrig rakt en hånd ud og indbudt til dialog. For landets regering er denne minoritet bare »fremmed«, 
»udemokratisk«, »middelalderlig«, »ghettoiseret« og i værste fald »fundamentalister«.

Vi taler naturligvis om Danmarks største religiøse minoritet: Muslimerne.

I stedet for at søge den åbne og ærlige dialog har regeringen i årevis begrænset muslimers liv og virke, 
præcis som dens åndsfæller i andre Vestlige regeringer gør det. Danske muslimer mistænkeliggøres 
konsekvent på grund af deres tro. Danske muslimer kan ikke frit gifte sig med den, de elsker. Danske 
muslimer sorteres bevisligt fra til jobsamtaler og attraktive uddannelsesforløb. Hver mandag kan man på tv 
se en gruppe såkaldte superhelte, urene i både krop og sind, behandle muslimer, som om de alle var usle 
forbrydere. Og her, i verdens femterigeste land, tvinges muslimer til at gå under jorden for at bede deres 
bønner i mørke kælderlokaler, fordi 200.000 muslimske medborgere ikke giver ret til en moské.

Uden for landets grænser nøjes regeringen ikke med at begrænse muslimers liv. Her bekæmper de i 
stedet muslimers liv sammen med deres venner fra verdens største kristne supermagt. I mere end 10 
år har Danmark hjulpet til drab og tortur af mennesker, kun fordi de har en anden tro. Fra de såkaldte 
integrationslove over invasionen af Irak og koncentrationslejren på Guantanamo til det seneste angreb på 
Yemen går der et verdensomspændende mønster af undertrykkelse og forhånelse. Rettet mod mennesker, 
der praktiserer samme religion som Danmarks største religiøse minoritet.

Ved sin opførsel påkalder regeringen sig denne minoritets retfærdige harme, for ved forfølgelse er det 
muslimernes pligt at besvare kaldet til jihad, om nødvendigt ved sværdet, for det står skrevet i den hellige 
Koran: »Profet! Væk de troende til krigsførsel. Hvis de tæller tyve, tålmoldige og ihærdige, vil de kue 
hundrede; hvis de er hundrede, vil de kue tusind af de vantro, for de er et folk uden forstand.«

Hav frygt for Gud, og husk, at Gud er med de, som overholder hans bud!

DANSK
IBADISTISK
STUDIEKREDS



SAGSMAPPE 
‘DANSK IBADISTISK STUDIEKREDS’

Dansk Ibadistisk Studiekreds
Islamisk religiøs forening med base på Amager. Er sandsynligvis et dække for ekstremistiske aktiviteter, muligvis 
støtte til og planlægning af islamistiske terroraktiviteter. “Ibadistisk” hentyder til en fundamentalistisk gren af 
Islam, som primært dyrkes i lederen Abu Usamahs hjemland, Oman.

Foreningen optræder første gang i 2010, hvor den fik hjemsted i sine nuværende lokaler på Islands Brygge 30. 
Blandt de besøgende i lokalerne er identificeret en kreds af kernemedlemmer på i alt 8 personer:

Abu Usamah Muhammed al-Khalifa
29 år. Stifter og åndeligt overhoved for D.I.S. Stammer fra Oman, med ekstremt velhavende forældre. Synes 
at have en stor fascination af Osama bin Laden og andre terroristledere. Ankom til Danmark i 2009, tildelt 
opholdstilladelse som religiøs forkynder. Formodes at finansiere gruppens aktiviteter. Aktiv debattør i det islamiske 
miljø og udgiver af en række pamfletter mv.

Abbas Khaled Benzine
30 år. Algerier. Kom til Danmark i 2008, tildelt tålt ophold. Medlem af GIA og i den forbindelse mistænkt for 
terroraktivitet af de algeriske myndigheder. Bortført og udsat for tortur, som har givet ham psykiske men. Har 
fortsat sin fundamentalistisk-religiøse livsstil i Danmark, aktiv i D.I.S. siden 2012. Netop tilbagevendt fra rejse til 
Syrien og Libanon.

Aniqa al-Jamil Feghali
27 år. Født i Danmark af libanesiske forældre, der kom til landet som flygtninge i 1982. Faderen driver en 
succesfuld grønthandel, men hun synes ikke at være på god fod med forældrene i dag. Aktiv i D.I.S. siden 2010.

Baris Dogan
24 år. Tyrkisk baggrund, forældre var “fremmedarbejdere” i 70’erne. Opvokset i Københavns Nordvestkvarter. 
Bandekriminalitet og flere sigtelser for vold og trusler i de sene teenage-år. SSP-rapporten karakteriserer ham 
som psykopatisk. Pludselig interesse i Islam blev fulgt af aktiviteter i D.I.S. fra 2011. Længere rejse i Tyrkiet og 
Libanon i foråret 2013.

Jeppe Nidal Poulsen
21 år, født Jeppe Kampmann Poulsen. Opvokset på Vesterbro. Fik i gymnasietiden flere muslimske venner og 
blev interesseret i religionen. Konverterede til Islam i 2010, efterfølgende fremmedgjort fra sin familie og danske 
venner. Aktiv i D.I.S. siden 2012. Længere studierejse i Mellemøsten i vinteren 2012-13.

Mahad Elmi Dihoud
21 år. Somalier. Kom til Danmark i 2008, tildelt opholdstilladelse som flygtning. Har slægtninge, der kæmpede for 
De Islamiske Domstole i den somalisk-ethiopiske krig. Aktiv i D.I.S. siden 2011.

Mohammad Qasim al-Husayni
33 år. Statsløs palæstinenser, født i Syrien af forældre med forbindelse til PFLP. Ankom til Danmark med forældrene 
i 1984, tildelt opholdstilladelse som flygtning og fik senere dansk statsborgerskab. Flyttede med familien til Gaza i 
1994. Returnerede til Danmark i 2010. Mistænkt for Hamas-ledet terrorisme i Gaza. Aktiv i D.I.S. siden 2012.

Youssef Salim Dib
31 år. Libaneser, kom til Danmark med sine forældre i 1987. Tildelt opholdstilladelse af humanitære årsager og fik 
senere dansk statsborgerskab. Har siden 2007 været på flere længere rejser i Libanon. Åbenlyst Israel-fjendsk og 
formodes at have etableret kontakt til Hizbollah. Aktiv i D.I.S. siden 2010.

POLITIETS  EFTERRETNINGSTJENESTE



Yawm al-Qīyāmah (arabisk: ةمايقلا موي , direkte oversat: “Genopstandelsens Dag”) 
er Dommedag i Islam. Troen på Qiyâmah er en del af Aqidah og en fundamental 
grundsætning for troen i Islam. De prøvelser, der er forbundet med dagen, beskrives i både 
Koranen og haditherne, og ligeledes i kommentarer fra islamiske lærde og forskere som 
al-Ghazali, Ibn Kathir, Ibn Majah, Muhammad al-Bukhari og Ibn Khuzaimah, som beskriver 
dem i detaljer. Hvert eneste menneske, muslimer såvel som ikke-muslimer, bliver holdt 
ansvarlig for sine gerninger og bliver dømt af Allah i overensstemmelse hermed (Koranen 
74.38). Al-Qiyâmah er Koranens 75. sura.

Overblik
På et tidspunkt, der er ukendt af menneskeheden, men forudbestemt, og når folk mindst 
venter det, vil Allah give tilladelse til, at Qiyâmah kan begynde. Ærkeenglen Israfil vil 
fremdrage sit horn og udsende “Sandhedens Kald” (Koranen 50.37-42, 69.13-18, 74.8, 
78.18). Denne hændelse findes også i den jødiske eskatologi, beskrevet som “Dagen, hvor 
Shofaren lyder”, Yom Terua, og i Ezekiel 33:6:

“Men når vægteren ser sværdet komme og ikke støder i hornet, så at folket ikke advares, 
og sværdet kommer og over en af dem bort, så rives han vel bort for sin misgerning, men 
hans blod vil jeg kræve af din hånd.”

Alle mænd og kvinder falder bevidstløse om. Muhammed er den første, der vågner, og 
han ser Moses, som måske er vågnet tidligere, og som løfter Guds Trone på bjerget Tur. 
De, som forvanskede eller ignorerede Koranen, eller konverterede til en anden religion, 
bliver opslugt af helvedesild. Men de, som tror på Gud og er fromme, kaldet Al-Ghurr-ul-
Muhajjalun, på grund af den rituelle renselse, de har foretaget gennem livet, angrer deres 
synder og vender tilbage til “jannah (Haven), hvorunder floderne flyder”. Verden bliver 
ødelagt, foldet sammen. De døde rejser sig fra graven og samles, mens de venter på at 
blive dømt for deres handlinger.

“Og månen begraves i mørke. Og solen og månen bliver forenet.” (Koranen 75.8-9)

Qiyamah



Barzakh (arabisk: خزرب) er betegnelsen for den periode af liv efter døden, hvor den 
afdødes sjæl bliver transporteret ud af de dødeliges rige og ind i åndeverden, hvor sjælen 
vil hvile i en slags “kold søvn” indtil Qiyamah (Dommedag). Det er et begreb, der henvises 
til i islamisk eskatologi og i Koranen.

Barzakh er en sekvens af hændelser efter døden, hvor ærkeenglen Azrael eller hans 
hjælpende engle skiller sjælen fra kroppen, enten brutalt eller smertefrit, afhængigt af hvor 
retskaffen personen var før sin død. Tre hændelser udgør Barzakh:

- Adskillelsen af sjæl og krop.

- Nakir og Munkars afhøring af sjælen.

- Og endelig “Waahash” eller gravens rædsel, hvor gravens pinsel afhænger af, om 
personen var retskaffen eller ej.

Sjælen hviler i fred eller pinsel indtil Dommedag, baseret på om sjælen besvarede de tre 
spørgsmål ærligt eller uærligt.

Ifølge profeten Muhammed er dette “de værste timer i en mands liv”.

Barzakh



Dabbat al-ard (arabisk: ضرألا ةباد) er et arabisk udtryk, som betyder jordens dyr. I Islam 
er det et af de tegn, der går forud for Qiyamah (Dommedag), og det er forbundet med det 
“andet dyr”, som omtales i det kristne eskatologiske skrift Johannes’ Åbenbaring.

Religiøs brug
Udtrykket optræder i Koranen:

(Naml 27:82) Og når ordet er indfriet mod dem (de uretfærdige), skal vi fra jorden 
frembringe et dyr (dabba) til at møde dem. Det vil tale til dem, fordi menneskeheden ikke 
troede med overbevisning på vores tegn.

Udtrykket optræder også i haditherne, som uddyber dyrets gerninger.

I teksten Tegn på Qiyamah skriver Muhammad Ali Ibn Zubair Ali, at når Den Oplyste, 
imamen Mahdi, er ankommet, vil “jorden styrte sammen, og tåge eller røg vil dække himlen 
i fyrre dage. En tre nætter lang nat vil følge efter tågen. Efter de tre nætters nat vil solen 
stå op i vest. Jordens Dyr vil rejse sig. Dyret vil tale til folk og mærke deres ansigter. En 
brise fra syden vil forårsage sår i muslimernes armhuler, som de vil dø af. Koranen vil blive 
løftet fra folkets hjerter”.

Dabbat al-ard



Engle i Islam er skabninger af lys, skabt af Gud til at tjene og tilbede ham. Troen på 
engle er en af de overbevisninger i Islam, uden hvilken der ikke er nogen tro. Den, som 
ikke tror på nogen af de seks overbevisninger, er en ikke-troende (mu’min). Disse søjler 
er troen på: Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans budbringere, Den Sidste Dag, og at det 
forudbestemte, både godt og dårligt, stammer fra Gud.

Koranen, sura 17. Al-Isra vers 95.

“Hvis der boede på jorden engle, som vandrede omkring i fred og ro, skulle Vi visselig have 
sendt dem ned fra himlen som engle for en budbringer.”

 ِءاَمَّسلا َنِم ْمِهْيَلَع اَنْلَّزَنَل َنيِّنِئَمْطُم َنوُشْمَي ٌةَكِئالَم ِضْرألا يِف َناَك ْوَل ْلُق 17.95
الوُسَر اًكَلَم

Ærkeengle
Der er fire ærkeengle, som muslimer skal anerkende som led i deres optagelse i Islam. 

- Jibrail (ELLER Gabriel i Bibelen) er den ærkeengel, som var ansvarlig for at overdrage 
Koranen til Muhammed, vers for vers. Jibrail er kendt som den engel, der kommunikerer 
med de profeter, muslimer anerkender.

- Azrael er Dødsenglen, som sammen med sine hjælpere er ansvarlig for at skille 
menneskets sjæl fra kroppen. Hvis mennesket var et dårligt menneske i livet, rives sjælen 
meget smertefuldt ud. Men hvis mennesket var retskaffent, skilles sjælen fra kroppen som 
“en dråbe vand, der drypper fra et glas”. Det beskrives også, at Dødsenglen vil fremstå 
som en rædselsvækkende dæmon over for dårlige menneskers sjæle, mens han vil 
fremstå som “det mest behagelige syn”, når han står foran sjæle af gode mennesker.

- Israfil (ELLER Rafael). Ifølge haditherne er Israfil den ærkeengel, som er ansvarlig for 
at varsle Dommedags ankomst ved at blæse i et horn og udsende et “Sandhedens Kald”. 
Israfil svarer til Bibelens Rafael. Israfils trompeteren bliver beskrevet flere steder i Koranen. 
Første gang vil den ødelægge alt (69.13). Anden gang vil den vække alle mennesker til live 
igen (36.51).

- Mikail (ELLER Michael). Mikail er den ærkeengel, som er ansvarlig for at bringe lyn og 
torden til jorden. Han er også ansvarlig for de belønninger, som gives til gode mennesker.

Islamiske engle



Zaqqum (arabisk: موقز) er et træ, som ifølge den muslimske tro vokser i Jahannam 
(Helvede). De fordømte (Khati’un) er tvunget til at spise Ad-Dhari, bitre frugter, som forøger 
deres pinsler (Koranen 69.36-37). Khati’un kan kun spise frugten eller Ghislin (ildelugtende 
materie fra renselsen af deres sår) (69.36). Zaqqums frugter er formet som djævlehoveder 
(37.62-68). Ifølge sheikh Umar Sulayman Al-Ashqar, professor ved Jordans Universitet, 
stiller synderne deres sult, hvorefter frugten i deres maver straks brænder som kogende 
olie. Nogle islamiske lærde mener, at frugterne sønderriver deres kroppe. 

Citat fra Koranen:

(44.43) Sandelig er træet Zaqqum
(44.44) De syndiges føde
(44.45) Som bundfald af olie skal det koge i (deres) maver
(44.46) Som kogende varmt vand.

Ordet zaqqum bruges også om træet Balanites aegyptica.

Zaqqum



Morten Skov  Det, seerne vil have 10.06.13 - 11.23

Henrik Bruhn  Re: Tjen penge på... 10.06.13 - 10.45

Philip Gottschalk Re: Kulisser til studi... 10.06.13 - 10.11

Black Arrow  Re: Intro-trailer  10.06.13 - 10.08

Philip Gottschalk VS: Coca-Cola på ko... 10.06.13 - 09.49

Felicia   Hvem er den idiot d... 10.06.13 - 09.27

Rasmus Lade  Kamerataske søges 10.06.13 - 09.18

TV6 Action Nyhedsbrev Sommerens film på... 10.06.13 - 09.00

TV6 Personalesystem Rykker: Godkendels... 10.06.13 - 08.56

bad_ass@hotmail.com Fede nye guns til Om... 10.06.13 - 04.21

Fra: Morten Skov          Til: Philip Gottschalk, Superheroes...
Emne: Det, seerne vil have

Guys,

Direktionen og jeg brainede lidt i går, og konklusionen er, som jeg gav et 
hint om i sidste uge, at vi skal væk fra vores hidtidige marketinglinje.

Vi lever i en tid, hvor folk vil se handling. Vores statsminister sagde det i sin 
seneste tale: “Det er nu, vi skal vise, at vi kan stå fast”. Vores seere vil ikke 
bare se passivt til, de vil have kontant afregning til dem, der bryder reglerne 
og truer vores samfund.

Det skal vi tage alvorligt. Moralen er ikke længere til hud. Pigernes 
udskæringer skal højere op - og giv nu for fanden Omega et par rigtige 
bukser til det sommerkostume ...

I stedet handler det om at vise, at Superheroes kan levere den kontante 
afregning til dem, der fortjener det. Ikke lægge fingre imellem, men i ordets 
bogstaveligste forstand slå hårdt ned på kriminelle, narkomaner, svindlere 
og de indvandrere, som ikke respekterer det land, de er flyttet til. Det er 
det, seerne vil have, så lad os give dem det. I hvert afsnit, i hver trailer, i 
hvert eneste highlight. Og det skal være i nærbillede og slow!

Med venlig hilsen / Best regards

MORTEN SKOV
Marketingchef / Marketing Manager

TV6 Action
“Smashingly great entertainment”



DERVISH

HERO POINTS

POWERS

Enhanced Strength 2
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 3
Er medregnet under Stats.

Running 1
Han løber usædvanligt hurtigt (er medregnet under Speed).

Strike 1
Han er trænet i karate og slår hårdt med de bare næver (er 
medregnet under Damage).

Weapon (Katana) 2
Han bruger et samuraisværd (katana) i nærkamp. 

Weapon (Wakitashi) 1
Han bærer også samuraiens korte sværd (wakitashi). 

Deflect 4
Han kan bruge sit katana til at parere. Hvis han bliver ramt, 
ruller han et check med +4 - hvis det matcher modstanderens 
angrebsrul, har han pareret angrebet, og det gør ingen skade.

FEATS

Ambidexterity
Han bruger begge hænder lige godt. Hvis han slås med to 
våben, får han kun -4 på angreb med den anden hånd.

Blind-Fight
Han har kun 25% chance for at ramme ved siden af i situa-
tioner, hvor han ikke kan se modstanderen.

Dodge Focus 1
Han er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Evasion 1
Han er god til undvige og tager ikke skade af Area-angreb, hvis 
han klarer sit Reflex Save.

Improved Critical (Swords og Karate)
Han slår Critical Hit på 19-20 i nærkamp.

Improved Initiative
Han reagerer lynhurtigt i kamp (er medregnet under Initiative).

Improved Trip
Han har +4 på forsøg på at vælte modstanderen.

Instant Up
Han er hurtigt på benene og rejser sig som en free action.

Rapid Strike
Han slår hurtigt. Med et full attack får han et ekstra angreb i den 
runde. Det andet angrebsrul får -2.

SKILLS
Acrobatics +7
Drive +3
Escape Artist +3
Gather Information +1

Knowledge: Nørrebro +5
Language: Arabic
Profession: Teacher +4
Stealth +3

SAVES
Damage  -1
Fortitude  -1
Reflex  +5
Will  +0

INITIATIVE
+7

SPEED
Run 35

DEFENSE
18

ATTACK
 Skill Damage Special

Katana +6 21 Critical 19-20
Wakitashi +6 20 Critical 19-20
Karate +5 18 Critical 19-20

Karim Youssouf fyldte 25 år i sidste måned. Han ved, at det var hans sidste 
fødselsdag. 

Karim kom til Danmark som barn sammen med sine marokkanske forældre. Han voksede op på 
Nørrebro og hang ud i området omkring Blågårds Plads. Flere af hans venner endte på politiets sorte 
liste, men Karim havde en disciplin og en stædighed, som bar ham uden om kriminaliteten - i stedet 
gik han 100% op i sin karate. Da Superheroes blev lanceret, så han straks en mulighed for at bruge 
sine evner til at gøre en forskel. 

Det varede i tre år, til seerne stemte Karim ud i slutningen af 2012. Han tog det som endnu 
et tegn på, at det ikke skulle være nemt at være brun i Danmark - men vendte situationen 
til det bedste og brugte sit navn i socialt arbejde blandt københavnske unge. Så begyndte 
anfaldene. Feber, hoste, senere betændelse og blødninger. Lægerne fortalte, at det var
Hartwells Syndrom. Det var nemt at koble sygdommen til de genmodifikationer, der 
gjorde ham til Superhero, og via diskrete forespørgsler på stationen fik Karim fat på 
dokumenter, der viste, at TV6 udmærket vidste, at han og de andre helte var syge.

Karim vil ikke gå i døden uden at have fældet de ansvarlige. Han har søgt svar i Islam og østlig filosofi, men har ikke fundet noget 
forklaring på, hvorfor han skal dø? Det er TV6 og myndighedernes skyld, og deres forbrydelser skal frem i lyset, om han så bliver 
nødt til at dræbe sin søster og nevø! Karim er fortvivlet, rasende og stoler ikke længere på nogen - og da slet ikke Superheroes, 
som jo er i skurkenes sold ... Jo, måske Hotshot. Hun har egentlig altid været okay.

STR 14 +2
DEX 16 +3
CON 9 -1
INT 12 +1
WIS  11 -
CHA 12 +1

STATS



DERVISHS LEJLIGHED



Sammenhængen mellem omfattende genmanipulation og de involverede subjekters udvikling af Hartwells Syndrom. Rapport fra 
Genetronics Denmark, november 2011. Dette dokument er klassificeret som Fortroligt.

2.1 Executive Summary

Målet med denne rapport er at undersøge den mulige sammenhæng mellem kunstig manipulation af den menneskelige 
genmasse og udvikling af Hartwells Syndrom. Undersøgelsen er udført for Politiets Efterretningstjeneste og TV6 
Danmark A/S, baseret på et omfattende datamateriale omkring de forsøgspersoner, der har modtaget intensive 
genteknologiske behandlinger i forbindelse med tv-showet Superheroes.

Hartwells Syndrom blev første gang konstateret i oktober 2009 ved en helbredsundersøgelse af den spanske cykelrytter 
Daniel García. Siden er Syndromet observeret i ca. 500 tilfælde verden over. I mindst 60% af de observerede tilfælde er 
det kendt, at de påvirkede har modtaget genteknologisk behandling.

Syndromets effekt
Hartwells Syndrom skaber celleforandringer i patienterne, som ultimativt fører til en omfattende nedbrydelse af 
cellestrukturen. Tidlige symptomer er høj feber, muskel- og ledsmerter, udmattelse og svimmelhed. I de tidlige stadier 
forveksles syndromet ofte med influenza eller infektioner.

Syndromet fortsætter i de senere stadier med at forårsage diaré, formørket eller blodig afføring, blodigt opkast, 
rødsprængte øjne grundet opsvulmede blodårer, misfarvning af huden samt blødninger fra enhver kropsåbning, inklusive 
næsen, munden, endetarmen og kønsdelene.

Andre sene symptomer er lavt blodtryk, lave blodplasmatal, alvorlige skader på organer (særligt nyrer, milt og lever) 
samt abnorm tilstedeværelse af serumprotein i urinen som følge af nyresvigt. Fra de senere symptomer er konstateret, 
kan patientens levetid forventes at være en til to måneder, inden døden indtræffer som følge af blodmangel eller massivt 
organsvigt.

Der kendes i dag ingen tilfælde, hvor en patient er blevet kureret efter konstatering af syndromet. Sygdomsforløbet 
varierer dog væsentligt i længde fra patient til patient.

Sammenhængen til genteknologisk behandling 
Vores analyse af de udleverede vævs- og blodprøver viser tegn på udvikling af Hartwells Syndrom i de fire subjekter, 
benævnt RA, CA, KY og PN. Celleforandringen er fremskreden i forskellig grad, men ved alle fire er der konstateret 
abnorme værdier, som indikerer tilstedeværelsen af Hartwells Syndrom.

Analysen af tilsvarende prøver fra det afdøde subjekt BG viser tilsvarende tegn på Hartwells Syndrom, her i et omfang, 
der indikerer, at subjektet havde bevæget sig ind i syndromets senere stadier. Det er derfor sandsynligt, at subjektet ved 
sin død har været væsentligt svækket fysisk.

På baggrund af de foreliggende oplysninger må det konkluderes, at der er stærke indikationer for en sammenhæng 
mellem intens genteknologisk behandling og udviklingen af Hartwells Syndrom. Det er vores anbefaling, at dette 
forhold bør udforskes yderligere, samt at det bør give anledning til forbehold ved fremtidig brug af lignende 
behandlinger.



Rebildfesten 2013

Søndag den 4. juli

08:45-09:00 Kransenedlægning i Mindelunden på Almen Kirkegård.

09:00-10:00 Billetudlevering på Hotel Hvide Hus ved Aalborg Turist og Kongres Bureau.

09:00-12:00 Rebild Medlemsservice Bureau i Rebild Bakker v/ sekretariatet.

08:30-10:45 Optagelse i Chr. IV’s Laug. Alle er velkomne til at overvære ceremonien.

10:45  Bus fra Jens Bangs Stenhus til Rebildfesten tur/retur. Billetter à kr. 145,-

10:00-10:40 Friluftsfamiliegudstjeneste ved pastor Torben Poulsen i Rebild Bakker.
  Entré kr. 100,- inkl. Rebildfest. Børn u/12 år gratis. Fri entré til Blokhusmuseet.

10:30-16:00 Little Rebild - et arrangement for hele familien, hvor børnene kan grave efter guld,
  møde cowboys og indianere og meget mere. Entré kr. 100,- inkl. Rebildfest.
  Børn u/12 år gratis adgang. Fri entré til Blokhusmuseet.

10:30  Bus fra Hotel Hvide Hus til Rebildfesten tur/retur. Billetter à kr. 145,-

11:15  Optog med musik. Optoget begynder ved Skørping Station og slutter i Rebild Bakker.

11:30  Rebildselskabets Teltfrokost med musik, underholdning og fællessang.
  Billetter à kr. 375,-. Prisen er inkl. 1 øl eller vand, 2 snaps og kaffe.

  REBILDFEST

12:30-14:00 Samling i Bakkerne. Musik og underholdning. Konferencier Keld Heick.

14:00-16:30 FESTPROGRAM. Amerikansk og dansk hovedtaler: Condoleezza Rice og Anders Fogh 
  Rasmussen. Musik, underholdning og fællessang. 
  Entré kr. 100,-. Børn u/12 år gratis adgang. Fri entré til Blokhusmuseet.

17:00  Busserne returnerer fra Rebild til Hotel Hvide Hus.

19:00  Rebildselskabets Galla Middag på Helnan Phønix Hotel i Aalborg. 
  4-retters menu inkl. vine. Billetter à kr. 800,- pr. kuvert. Alle - også ikke-medlemmer - 
  er velkomne efter ”først-til-mølle”-princippet.



REBILD BAKKER

Rebildselskabets kontor ligger på Rebildvej nr. 29. Rutebilen stopper lidt længere nede ad vejen, ud for 
Hotel Comwell, som ligger i nr. 36.

Når man følger Rebildvej hen mod bakkerne, kommer man til en parkeringsplads ved krydset mellem 
Rebildvej og Cimbrervej. Herfra går en håndfuld stier ind i bakkerne mod det område, hvor Rebildfesten 
bliver afholdt. 

Langs den sydligste sti fra parkeringspladsen finder man desuden Blokhusmuseet, som også ejes af Rebild-
selskabet, og som er et blokhus i amerikansk nybyggerstil med en udstilling af cowboy- og indianerting.

Rebild Bakker er virkelig bakker. Når man går på stierne i bunden af “dalen”, går det stejlt opad på siderne, 
så man har et temmelig begrænset udsyn. Der er også masser af træer - det er tæt på Rold Skov - så selv 
fra en bakketop er det svært at få overblik over hele området. 



POWERS
Super-Strength 3
Du kan løfte ca. 6 tons.
Super-Strength giver +3 på alle slag, der involverer fysisk 
styrke - eksempelvis for at ødelægge ting eller holde en 
modstander fast.

Enhanced Strength 10
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 6
Er medregnet under Stats.

Immovable 1
Du er svær at flytte, hvis du ikke ønsker det.
Immovable giver dig +4 mod alle forsøg på at skubbe eller 
vælte dig, så længe du er på fødderne og forberedt på 
angrebet.

Leaping 1
Du kan springe ca. 5 meter fra stående stilling, og dobbelt 
så langt med tilløb. Du kan klare et højdespring på ca. 21⁄2 
meter.

Strike 1
Du bærer stålforstærkede handsker, der fungerer som 
knojern (er medregnet under Damage).

FEATS
All-Out Attack
Du kan forbedre din chance for at ramme ved at åbne op for, at du 
selv bliver ramt. Når du angriber, kan du trække 1 fra din Defense 
og lægge 1 til dit angrebsslag.

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Grapple
Du er trænet i brydning og kan lave Grapple-angreb og derefter 
holde modstanderen fast med én hånd.

Leadership
Du er en naturlig leder. Du kan bruge et Hero Point og en action på 
at få én af dine venner til at holde op med at være stunned, træt, 
panisk eller lignende (hvis vedkommende kan høre dig).

Power Attack
Du kan angribe med ekstra kraft. Når du angriber, kan du trække 
op til 5 fra dit angrebsslag og lægge det samme tal til Damage.

Takedown Attack
Du kan følge op på succesfulde angreb i nærkamp. Hvis du gør 
en modstander ukampdygtig, kan du med det samme angribe en 
anden modstander inden for rækkevidde (højst én gang pr. runde).

SKILLS
Diplomacy +5
Drive +4
Gather Information  +5
Intimidate  +5

Knowledge: Drugs +5
Notice +2
Perform  +5
Profession: Footballer +3

SAVES

INITIATIVE
+0

SPEED
Run 30 / Leap 35

DEFENSE
11

ATTACK

HERO POINTS

MR. RIGHT (syg)

STR 25 +7
DEX 11 +0
CON 20 +5
INT 11 0
WIS  7 -2
CHA 13 +1
  Bonus

 Skill Damage Special

Punch +5 23
Grapple +5 22 Hold/Pin
Throw +5 22*
(skade afhænger af, hvad du kaster)

Damage  +5
Fortitude  +5
Reflex  +0
Will  -2

STATS



POWERS
Enhanced Dexterity 8
Er medregnet under Stats.

Enhanced Strength 5
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 2
Er medregnet under Stats.

Super-Strength 1
Du kan løfte ca. 500 kg.
Super-Strength giver +1 på alle slag, der involverer fysisk 
styrke - eksempelvis for at ødelægge ting eller holde en 
modstander fast.

Leaping 1
Du kan springe ca. 5 meter fra stående stilling, og dobbelt 
så langt med tilløb. Du kan klare et højdespring på ca. 21⁄2 
meter.

Strike 3
Du har kløer (er medregnet under Attack).

Speed 2
Du løber usædvanligt hurtigt (er medregnet under Speed).

Protection 1
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Tracking Scent
Du har en fantastisk lugtesans og kan følge duftspor. Du kan 
genkende folk eller opdage skjulte fjender på duften alene.

Low-Light Vision
Dine katteøjne kan se under forhold, almindelige mennesker 
opfatter som bælgmørke.

Ultra-Hearing
Dine katteører kan høre lyde på ekstremt høje og lave 
frekvenser, som almindelige mennesker ikke hører.

FEATS
All-Out Attack
Du kan forbedre din chance for at ramme ved at åbne op for, at 
du selv bliver ramt. Når du angriber, kan du trække op til 5 fra din 
Defense og lægge det samme tal til dit angrebsslag.

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 3
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Initiative 1
Du reagerer lynhurtigt i kamp (er medregnet under Initiative).

Instant Up
Du er hurtigt på benene og rejser dig som en free action.

Power Attack
Når du angriber, kan du trække op til 5 fra dit angrebsslag og 
lægge det samme tal til Damage.

Takedown Attack
Gør du en modstander ukampdygtig, må du med det samme an-
gribe en ny modstander inden for rækkevidde (én gang pr. runde).

SKILLS
Acrobatics +9
Bluff +7
Climb +9
Escape Artist +9
Handle Animal +7

Notice +7
Perform +7
Search +5
Stealth +9
Survival +7

SAVES
Damage  +3
Fortitude  +2
Reflex  +7
Will  -1

INITIATIVE
+9

SPEED
Run 50

DEFENSE
20

ATTACK
 Skill Damage Special

Claws +5 21
Punch +5 18
Throw +5 18
(skade afhænger af, hvad du kaster)

HERO POINTS

STR 16 +3
DEX 21 +5
CON 14 +2
INT 13 +1
WIS  9 -1
CHA 16 +3
  Bonus

FELICIA (syg)

STATS



POWERS
Accurate Hearing 2
Din hørelse er overmenneskeligt skarp. Du kan høre, præcis 
hvor lyde kommer fra, og kan eksempelvis skyde efter en 
modstander, du kan høre, med samme præcision, som hvis 
du kunne se vedkommende.

Extended Sight 1
Du kan se ca. dobbelt så langt som normale mennesker.

Uncanny Dodge 2
Du reagerer superhurtigt på fare. Selv om du er overrasket, 
mister du ikke din dodge bonus, hvis du har haft mulighed 
for at se eller høre angrebet.

Enhanced Constitution 1
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 3
Er medregnet under Stats.

Enhanced Strength 1
Er medregnet under Stats.

Weapon (Submachineguns) 8
Du bruger to Mini-Uzi-maskinpistoler. Hvis du bruger 
Autofire, får angrebet +1 Damage for hver 2, dit angresrul 
kommer over modstanderens Defense. Autofire kan højst 
give +5 Damage. 

Weapon (Knife) 2
Du bruger en Bowie-kniv i nærkamp.

Protection 3
Du bærer skudsikker vest (er medregnet under Saves).

Seize Initiative
Du kan bruge et Hero Point på vinde initiativrullet i kamp.

FEATS
Assessment
Du er god til at vurdere en modstander. Rul et Sense Motive check 
mod modstanderens Bluff. Hvis du klarer, fortæller spillederen dig, 
om modstanderen er bedre eller dårligere til at angribe og forsvare 
sig, end du er.

Attack Focus (Melee) 1
Du er trænet i nærkamp (er medregnet under Attack).

Attack Focus (Ranged) 1
Du er trænet i at bruge skydevåben (er medregnet under Attack).

Attack Specialization (Submachinegun) 1
Du er specialtrænet i skydning (er medregnet under Attack).

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 2
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Improved Critical (Submachinegun) 1
Du slår Critical Hit på 19-20, når du skyder med maskinpistol.

Infamy
Du er berygtet og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor 
spillederen vurderer, at dit ry er en fordel. Men du kan også få -4 i 
situationer, hvor det er en ulempe.

Precise Shot 2
Du sigter godt. Du får ikke -4, når du skyder på modstandere, der 
er i nærkamp, og du får ikke minusser på skud mod modstandere, 
der er i delvis dækning.

Quick Draw 1
Du trækker eller lader dine våben som en free action.

Rapid Shot
Hvis du laver et full attack, kan du skyde to gange i den runde. 
Begge skud får -2 på angrebsrul.

SKILLS
Climb +6
Computers +6
Disable Device +6
Disguise +5
Drive +7
Gather Information +4
Hide +7
Intimidate +8

Knowledge: Military +6
Medicine +5
Notice +9
Pilot +7
Search +6
Sense Motive +5
Stealth +7
Survival +5

SAVES

INITIATIVE
+3

SPEED
Run 30

DEFENSE
17

ATTACK

HERO POINTS

OMEGA (syg)

STR 14 +2
DEX 16 +3
CON 15 +2
INT 14 +2
WIS  12 +1
CHA 11 0
  Bonus

 Skill Damage Special

Mini-Uzi +8 19 Critical 19-20
(+1 Damage for hver 2, du slår over modstanderens Defense)

Knife +6 19
Punch +6 17

Damage  +5
Fortitude  +2
Reflex  +3
Will  +1

STATS



POWERS
Blast 9
Du bærer flammekastere på armene (se under Attack).

Extra: Area (Explosion)
Du kan bruge dine flammekastere med eksplosiv effekt. Du 
rammer automatisk alt inden for 12 meters radius af eksplo-
sionen (se under Attack).

Obscure 3
Ved at antænde omgivelserne kan du indhylle et område på 
8 meters radius i tyk røg.

Immunity (Fire)
Du er så godt som immun over for ild. Du klarer automatisk 
alle saving throws og checks mod effekter baseret på ild.

Enhanced Constitution 3
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 2
Er medregnet under Stats.

Protection 2
Dit kostume beskytter mod angreb (er medregnet under 
Saves).

Protection 1
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Sensory Shield 3
Du bærer beskyttelsesbriller, som beskytter dig mod at blive 
blændet og andre angreb mod øjnene og synet.

Ultravision
Dine beskyttelsesbriller gør dig i stand til at se i mørke 
(ultraviolet syn).

FEATS
Attack Specialization (Flameblast) 1
Du er trænet i at skyde med din flammekaster (er medregnet under 
Attack).

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 1
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

SKILLS
Acrobatics +6
Bluff +6
Computers +4
Disable Device +4
Drive +6

Gather Information +6
Notice +6
Profession: Mechanic +6
Stealth +6

SAVES

INITIATIVE
+2

SPEED
Run 30

DEFENSE
15

ATTACK

HERO POINTS

HOTSHOT (syg)

STR 10 0
DEX 15 +2
CON 15 +2
INT 11 0
WIS  14 +2
CHA 14 +2
  Bonus

 Skill Damage Special

Punch +3 15
Flameblast +5 24 -2 Dam Save
Explosion n/a 24/20 12 m radius 
(alle inden for radius ruller et Reflex Save, sværhedsgrad 19. 
Hvis de klarer, ruller de Damage Save mod 20, ellers mod 24)

Damage  +5
Fortitude  +2
Reflex  +2
Will  +6

STATS



Dansk Ibadistisk Studiekreds: 

IMAM ABU USAMAH

Al-Qiyamahs åndelige leder er Abu Usamah - en 29-årig imam fra Oman, hvis fulde navn er 

Abu Usamah Muhammed bin-Nabil bin-Nidal al-Khalifa. Imamen stammer fra en rig familie i 

sit hjemland, hvor han for alvor blev interesseret i religion, da han begyndte på universitetet 

og søgte et svar på, hvordan den arabiske kultur kunne imødegå indflydelsen fra Vesten. 

Abu Usamah blev fascineret af Osama bin Laden og andre ekstreme islamister, og han 

konkluderede, at de havde ret i deres ønske om at sætte hårdt mod hårdt, for at Islam 

kunne overleve.

                                                           Abu Usamah omsatte de islamistiske tanker til en ekstremt fundamentalistisk udgave af sit 

hjemlands ibadistiske tro, men hans ideer faldt ikke i god jord. I 2009 bad hans familie ham 

diskret om at forlade landet, og han valgte det muslimske samfund i Danmark som det nye 

mål for sin forkyndelse. Her fandt han en gruppe, der som han selv var villige til at ofre alt for Islam, og Khalifa-

familiens penge har nu finansieret den ambitiøse plan om at angribe Rebildfesten.

Abu Usamah er en atletisk bygget arabisk mand, der har et tyndt fuldskæg og bærer turban.

Dansk Ibadistisk Studiekreds: 

MOHAMMAD QASIM AL-HUSAYNI

33-årige Mohammad er Al-Qiyamahs veteran og strateg. Han blev født i Syrien af 

palæstinensiske forældre og nåede at bo flere andre steder i Mellemøsten, inden 

hans familie flygtede til Danmark. Mohammads forældre havde forbindelse til den 

terroristiske frihedsbevægelse PFLP og var eftersøgt af Israel, men valgte alligevel at 

tage til Gaza, da det palæstinensiske selvstyreområde blev oprettet i 1994. Her blev 

Mohammad medlem af Hamas, for hvem han var aktiv i den anden Intifada og senere 

hjalp med at arrangere selvmordsbomber. Til sidst brændte jorden dog under ham, 

og i 2010 drog Mohammad tilbage til Danmark, hvor han håbede at kunne samle 

penge ind til den palæstinensiske sag. I stedet mødte han Abu Usamah, hvis planer harmonerede fint med 

Mohammads visioner.

Mohammad er en mand med en sag. Han kæmper for et frit Palæstina, og for at få fjernet Israel fra jordens 

overflade - og han mener, at de religiøse ledere i Hamas og andre rabiate bevægelser er de eneste, der har 

rygrad til at gennemføre projektet. Han bærer jeans og en militærgrøn jakke, er overraskende bleg i huden - og 

når man ser ham tæt på, kan man se vansiringerne fra gamle brandsår titte frem under hans fuldskæg.

*Autofire: Våbenet får +1 Damage for hver 2, angriberen ruller over det tal, der var nødvendigt for at ramme.

ANGREB
Pistol, attack +5, damage 20

Slag/spark, attack +5, damage 17

FORSVAR
Defense 15
Damage Save +6

ANGREB
Stormgevær, attack +8, damage 22, autofire*

Kniv, attack +8, damage 19

FORSVAR
Defense 20
Damage Save +6



Dansk Ibadistisk Studiekreds: 

MAHAD ELMI DIHOUD

21-årige Mahad er født i Somalia og boede der indtil 2008, hvor hans familie flygtede fra 

den somalisk-ethiopiske krig. Hans storebror blev dræbt, da han kæmpede for Somalias 

muslimske milits, De Islamiske Domstole, mod de kristne ethiopiere. Efter Mahads familie 

ankom til Danmark, forsøgte han at finde sig til rette i det nye land, men blev hurtigt 

frustreret over, at danskerne tilsyneladende betragtede alle somaliere som uduelige. Da 

han hørte om den unge imam, der underviste i den ibadistisk-fundamentalistiske version af 

Islam, blev hans nysgerrighed snart til overbevisning. 

Mahad er vred. Vred, over at de kristne dræbte hans bror, over at danskerne ser ned på 

ham, og over at hans somaliske venner bare sidder og tygger khat i stedet for at gøre 

noget. Han tror fuldt og fast på ideen om Kalifatet - og på, at alle modstandere må bukke 

under for den guddommelige renselse. 

Fysisk er han høj, tynd og mørk i huden - de typiske somaliske træk. Han går klædt i en hvid skjorte og mørke 

bukser.

*Autofire: Våbenet får +1 Damage for hver 2, angriberen ruller over det tal, der var nødvendigt for at ramme.

Dansk Ibadistisk Studiekreds: 

ANIQA AL-JAMIL FEGHALI

Aniqa er terrorcellens kvindelige medlem. Hun er 27 år, født i Danmark af libanesiske 

forældre, der var flygtet fra 80’ernes borgerkrige i deres hjemland. Før Libanon brød 

sammen, nåede hendes familie at opleve de gode tider som ejere af et lille turisthotel i 

Beirut, men Aniqa er træt af at høre historierne om dengang, hvor alt var bedre. Hendes 

far er bare fuld af snak, og det undrer Aniqa, at han ikke forstår, at Libanons nedtur 

skyldes, at landets ledere lod sig lokke af Vestens tomme løfter. I hendes øjne havde 

meget set anderledes ud, hvis libaneserne havde holdt fast i de muslimske værdier i 

stedet for at forvandle deres land til et usædeligt feriemål.

Hendes familie var chokeret, da Aniqa tog tunge slør på og fandt venner med fundamentalistiske tendenser. Men 

de lod hende vælge sin egen vej, og på den blev hun hurtigt én af de mest aktive debattører i Abu Usamahs 

studiekreds. Det var Aniqas idé at kalde gruppen af superterrorister for Al-Qiyamah.

Aniqa er lille og tildækket af slør, som kun tillader én at se hendes stædige brune øjne. 

ANGREB
Pistol, attack +6, damage 20

Slag/spark, attack +4, damage 17

FORSVAR
Defense 16
Damage Save +5

FORSVAR
Defense 15
Damage Save +5

ANGREB
Stormgevær, attack +5, damage 22, autofire*

Slag/spark, attack +4, damage 18



POWERS
Super-Strength 2
Han kan løfte cirka 6 tons.
Super-Strength giver +2 på alle slag, der involverer fysisk styrke 
- eksempelvis at ødelægge ting eller holde en modstander fast.

Enhanced Strength 18
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 8
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 3
Er medregnet under Stats.

Strike 1
Hans bizarre knoglevækst har frembragt en række “pigge” på 
begge arme, som han bruger, når han svinger ud efter mod-
standerne i kamp. Er medregnet under Attack.

Nauseate 5, linked to Punch
Hans krop er podet med en slags roskildesyge, som skaber 
en voldsom, brændende irritation i fordøjelsessystemet, hvilket 
resulterer i akut diaré og opkastninger. Hvis man bliver skrabet 
af hans armpigge, har man risiko for at blive ramt af sygdom-
men og skal rulle et Fortitude Save mod 17.
Hvis man misser savet med 1-4, er man sickened og får -2 på 
angrebsrul og alle checks.
Misser man med 5-9, er man nauseated og kan ikke gøre andet 
end at bevæge sig (med halv hastighed).
Misser man med 10+, er man helpless og knækker sammen på 
jorden, mens man brækker sig.
Ofre for sygdommen får hver runde et nyt Fortitude Save for at 
komme sig - med +1 for hver runde, der går.

Protection 3
Har en barket, sej hud, der beskytter ham mod angreb. Er 
medregnet under Saves. 

FEATS
All-Out Attack
Han kan forbedre sin chance for at ramme 
ved at åbne op for selv at blive ramt. Når han 
angriber, kan han trække op til 5 fra sit 
Defense og lægge det samme til 
angrebsslaget.

Move-By Action
Han kan angribe i løb, så han får
en move action både før og 
efter angrebet.

Endurance 1
Han er usædvanligt 
udholdende og får +4 på 
checks, der kræver 
udholdenhed.

Fearsome Presence 2
Han er en frygtindgydende 
oplevelse med sine piggede 
arme, sære hud og sygelige 
lugt. Alle, der ser ham uden at være
forberedt, skal rulle et Will Save 
mod 12 for at undgå at blive bange.

SAVES

INITIATIVE
+2

SPEED
Run 30

DEFENSE
17

ATTACK

AL-ZAQQUM

STR 30 +10
DEX 14 +2
CON 22 +6
INT 12 +1
WIS  14 +2
CHA 8 -1
  Mod

 Skill Damage Special

Punch +8 28 Nauseate 
   (se under powers)

Damage  +11
Fortitude  +6
Reflex  +2
Will  +2

STATS

Youssef Salim Dib blev født i krig. Det var i juli 1982, og hans fødsel var et glimt af glæde i hans forældres liv i flygtningelejren 
Shatila i det vestlige Beirut. To måneder senere gik de kristne falangist-militser ind i Shatila og nabolejren Sabra. Youssef har hørt 
historierne hele sit liv - om hvordan israelerne stod vagt ved udgangene, mens falangisterne myrdede løs; hvordan de grinede, 
mens de dræbte kvinder og børn; og hvordan begge hans forældre og han selv mirakuløst overlevede, men hans onkel Fuad døde. 
Youssefs familie var ikke engang blandt de PLO-folk, falangisterne ledte efter. De var blot almindelige libanesere af shiamuslimsk 
baggrund, der var flygtet fra krigen sydpå. Bagefter flygtede de endnu længere væk, og i 1987 endte familien Dib i Danmark, hvor 
Youssefs fars ingeniørgrad ikke kunne bruges til andet end at åbne en grønthandel.

Sabra og Shatila har mærket Youssefs liv. Fra han var barn, har han vidst, at der ikke er nogen retfærdighed ud over den, man 
selv skaber. Da han rejste i Libanon som ung mand, kom han i kontakt med Hizbollah og forstod, at han selv kunne hjælpe med at 
skabe retfærdigheden. Hizbollah gjorde da i det mindste noget ved problemerne.

Tilbage i Danmark blev Youssef en talsmand og indsamler for Hizbollah, og det var i den rolle, at han mødte imam Abu Usamah og 
blev fascineret af dennes tanker. Nu har flere besøg på laboratoriet i Baalbek forvandlet Youssef til en levende udgave af Zaqqum - 
træet, hvis frugter piner de syndige i det islamiske helvede. Den kraftige genbehandling har fremkaldt en abnorm knoglevækst, der 
giver ham en slags pigge på armene, og sygdommen i hans blod vil skabe yderligere lidelse hos de syndefulde. Inden de dør.

SKILLS
Climb +10
Computers +1
Intimidate +3
Language (Arabic)
Profession (Grocer) +2
Survival +6



POWERS
Stun 8
Han kan give modstanderen et kraftigt bioelektrisk stød ved 
berøring. Rul et angrebsrul som normalt - hvis han rammer, 
skal offeret rulle et Fortitude Save mod 18.
Misser man med 1-4, er man dazed og kan ikke angribe. 
Misser man med 5-9, er man stunned, kan ikke gøre noget og 
har -2 på Defense.
Misser man med 10+, er man unconscious i mindst 10 minutter 
(se afsnittet om regler sidst i scenarieteksten). 
En modstander, der bliver dazed eller stunned, ruller hver runde 
et Fortitude Save mod 18 for at komme sig - med +1 for hver 
runde, der går.

Blast 5, linked to Stun
Modstandere, der bliver berørt af Al-Barzakh, kan også tage 
skade af stødet. Rul Damage Save som normalt.

Enhanced Strength 4
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 8
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 8
Er medregnet under Stats.

Protection 2
Han er sejlivet. Er medregnet under Saves.

Running 2
Han løber usædvanligt hurtigt. Er medregnet under Speed.

Sensory Shield (Hearing) 8
Han bærer et par specialfremstillede ørepropper, der beskytter 
ham mod Ibn Israfils skrig.

FEATS
Attack Specialization (Stun) 1
Er medregnet under Attack.

Dodge Focus 3
Han er god til at undvige. Er 
medregnet under Defense.

Fearless
Han er komplet frygtløs.

SKILLS
Computers +4
Drive +4
Knowledge (Islam) +0

Knowledge (Law) +4
Notice +3
Sense Motive +3

SAVES

INITIATIVE

+1

SPEED

Run 30

DEFENSE

18

ATTACK

AL-BARZAKH

STR 15 +2
DEX 18 +4
CON 20 +5
INT 10 -
WIS  9 -1
CHA 11 -
  Mod

 Skill Damage Special

Stun +8 - Se under Powers

Blast - 20 Hvis Stun rammer
Punch +6 17

Damage  +7
Fortitude  +5
Reflex  +4
Will  -1

STATS

Jeppe Kampmann Poulsen var en sær snegl. Det var de fleste enige om - både i hans gamle klasse på Rysensteen Gymnasium og 
blandt hans nye medstuderende på jura på Københavns Universitet. Hvis Jeppe ikke var der til at overhøre det, ville selv hans mor 
indrømme, at Jeppe nok ikke var helt almindelig og især ikke havde nemt ved det med pigerne.

Alligevel var de chokerede, da Jeppe anlagde fuldskæg og begyndte at gå med kalot i sommeren 2012. De fleste vidste, at han 
havde fået et par arabiske venner på gymnasiet og selv var begyndt at kalde sig muslim - men det var jo bare Jeppes form for 
ungdomsoprør. Chokket blev til forargelse, da han erstattede Kampmann med Nidal - et arabisk navn, der betyder Kamp.

Forklaringen var, at Jeppe Nidal Poulsen havde mødt Abu Usamah. Jeppe havde fra starten været betaget af Islam - på samme 
måde, som han var det af juraen. Islam var bare et sæt regler for hele livet. Men det var først, da han begyndte at studere hos Abu 
Usamah, at han så det store billede, og hvordan han selv kunne bidrage.

Jeppe er stolt af den rolle, Abu Usamah har givet ham i Al Qiyamah som den levende Barzakh. Det er den sekvens efter døden, 
hvor sjælen bliver skilt fra kroppen og dømt til enten pinsel eller fredelig hvile. Jeppe planlægger at spørge til sine ofres tro - fx »Tror 
du på Hans bøger?« eller »Tror du på Hans budbringere?« - og derefter skille sjæl og krop ved hjælp af den evne til at kanalisere 
sin naturlige bioelektricitet, som behandlingerne i Baalbek har givet ham.

+4 Run 4020



POWERS
Super-Strength 5
Han kan løfte cirka 50 tons.
Super-Strength giver +5 på alle slag, der involv-
erer fysisk styrke - eksempelvis at ødelægge 
ting eller holde en modstander fast.

Enhanced Strength 24
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 10
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 5
Er medregnet under Stats.

Protection 5
Hans massive krop er usædvanligt svær at 
skade. Er medregnet under Saves.

Drain CON 4, Contagious, Disease
Alle, der kommer i kontakt med hans pestbe-
fængte krop, bliver syge, hvis de ikke klarer et 
Fortitude Save mod 14. Sygdommen har dog 
en inkubationstid på flere dage og har derfor 
ikke nogen praktisk betydning i scenariet.

Sensory Shield (Hearing) 8
Bærer et par specialfremstillede ørepropper, 
der beskytter ham mod Ibn Israfils skrig.

FEATS
Attack Focus (Brawling) 2
Han er specialtrænet i nærkamp.

Power Attack
Når han angriber, kan han trække
op til 5 fra angrebsslaget og 
lægge det samme tal til Damage.

Endurance 1
Han får +4 på checks, der 
kræver udholdenhed.

Fearsome Presence 4
Alle, der ser ham uden at
være forberedt, skal 
klare et Will Save mod 
14 for at undgå at blive 
skræmt.

SKILLS
Bluff +2
Drive +2
Gather Information +2
Notice +5

Language (Arabic)
Language (Turkish) 
Profession (Banker) +1

SAVES

INITIATIVE
+2

SPEED
Run 30

DEFENSE
14

ATTACK

DABBAT AL-ARD

STR 35 +12
DEX 14 +2
CON 25 +7
INT 8 -1
WIS  13 +1
CHA 6 -2
  Mod

 Skill Damage Special

Punch +7 27 
Throw +5 27*
(skaden afhænger af, hvad han kaster)

Damage  +12
Fortitude  +7
Reflex  +2
Will  +1

STATS

Baris Dogan har aldrig fået en chance. I hvert fald ikke, hvis du spørger ham selv. Lige meget hvor meget han anstrengte sig, sad 
der et stempel i panden på ham: Nydansker. 2.G’er. Indvandrer. Perker. Men det var jo ligesom ikke ham, der var ansvarlig for, at 
hans forældre valgte at flytte fra Tyrkiet og bosætte sig i Danmark som »fremmedarbejdere«. Efter Baris’ mening gjorde de ikke 
deres søn nogen tjeneste ved at lade ham vokse op i en ghetto i et samfund, der helst ville sende ham hjem til Tyrkiet.

Problemet var bare, at Tyrkiet ikke var »hjem«. Hverken for Baris eller nogen af hans homies i Mjølnerparken. Deres hjem var her 
i Danmark, hvor det ikke gav en skid respekt at være brun - tværtimod gav det alle mulige begrænsninger i, hvem du måtte gifte 
dig med eller forære penge og alverdens andre ting. Men heldigvis var respekt noget, som Baris Dogan selv kunne tage. Og det 
gjorde han så. Det startede med daglige slagsmål i skolegården og fortsatte fra smårapserier til afpresning og narko og en betinget 
fængselsdom, som myndighederne var overbevist om snart ville blive vekslet til en ubetinget.

Men så en dag holdt det op. Baris tog sig sammen, droppede kriminaliteten og begyndte at tage sit studium på handelshøjskolen 
alvorligt. Forklaringen var en religiøs gruppe, der tog Baris under deres vinger. Han mødte først senere gruppens åndelige leder, 
Abu Usamah, men da han gjorde det, var Baris ikke i tvivl om, at imamen var en stor mand. Han forstod Abu Usamahs visioner om 
at skabe bedre forhold for landets muslimer - og imamens forklaring om, hvordan Baris’ offer kunne bidrage hertil.

I dag er Baris blevet til Dabbat al-Ard - »jordens dyr«, som i Koranen varsler Qiyamahs ankomst. Hans massive krop rummer en 
skræmmende styrke, og de blødende sår på hans krop bærer den pest, som kan rense ud blandt de vantro. Pesten er begyndt at 
æde af Baris’ hjerne, men han er fast besluttet på at tage så mange som muligt af Satans tjenere med sig på Qiyamah. Dommedag.



POWERS
Sonic Control 8
Hans stemmebånd er blevet modificeret, så han kan udsende 
øresønderrivende skrig. Når han skriger, skal alle i en radius 
af 12 meter rulle et Reflex Save mod 18 for at undgå at miste 
hørelsen midlertidigt. 
Alle, der misser, er døve, desorienterede og får -4 på Initiative.
De, der bliver påvirket af skriget, ruller hver runde et Fortitude 
Save mod 18 for at få hørelsen igen. Man får +1 på dette save 
for hver runde, der går.

Blast 8, linked to Sonic Control
Hans skrig kan skade trommehinder og nervebaner. Alle, der 
misser savet mod hans Sonic Control, skal også rulle et Dam-
age Save mod 23.

Enhanced Constitution 12
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 5
Er medregnet under Stats.

Running 1
Han løber usædvanligt hurtigt. Er medregnet under Speed.

FEATS
Dodge Focus 2
Han er god til at undvige. Er medregnet under Defense.

SKILLS
Acrobatics +3
Computers +1
Diplomacy +5
Knowl. (Demolitions) +5
Knowledge (Islam) +5

Language (Arabic)
Medicine +5
Search +5
Stealth +3

SAVES

INITIATIVE
+3

SPEED
Run 35

DEFENSE
18

ATTACK

IBN ISRAFIL

STR 11 -
DEX 17 +3
CON 23 +6
INT 12 +1
WIS  13 +1
CHA 13 +1
  Mod

 Skill Damage Special

Scream area - Se under Powers
Blast link 23 Se under Powers
Punch +4 15

Damage  +6
Fortitude  +6
Reflex  +3
Will  +1

STATS

Abbas Khaled Benzine kender Vestens hykleri. De taler om frihed, lighed og ytringsfrihed - og ikke mindst det store D: Demokratiet. 
Historien har bare igen og igen vist, at demokratiet kun gælder for nogle. Der var i hvert fald ingen, der brokkede sig og truede med 
sanktioner, da militæret i Abbas’ hjemland, Algeriet, væltede den demokratisk valgte regering i 1992. Forklaringen var simpel: Det 
var det islamiske parti, der havde vundet valget, og islamiske partier passer ikke ind i Vestens opfattelse af demokratiet.

Abbas’ far havde vundet lokalvalget for det islamiske parti, men hans sejr blev til ingenting, og familien blev sat under opsyn af de 
nye myndigheder. En dag forsvandt faderen og kom først tilbage måneder senere, nedbrudt og med tydelige mærker efter den 
hårdhændede afhøring. Abbas svor, at han ikke ville lade sig knægte. At han ville forsvare familiens ære.

Så snart han var gammel nok til at blive taget alvorligt, kom han med i GIA - undergrundsbevægelsen, der med alle midler kæm-
pede for at få det islamiske styre genindført. Abbas’ liv blev dobbelt. På overfladen var han en flink ung mand, der på grund af 
sin flid kom ind på lægestudiet. I det skjulte arrangerede han bombeangreb og snigmord. Det gik kun godt i et par år. Så mente 
myndighederne, at de havde beviser nok, og Abbas fik samme skæbne som sin far.

Da Abbas blev løsladt i 2008, rejste han til Danmark og fik “tålt ophold”. Selv om torturen havde sat tydelige spor, blev han stadig 
overvåget af myndighederne - nu de danske, som åbenbart var overbeviste om, at Abbas var en farlig terrorist. Egentlig havde han 
planlagt at leve et stilfærdigt, asketisk liv, men diskussionerne med de unge dansk-muslimske løver vækkede igen krigeren Abbas. 
Han kom ind i Abu Usamahs gruppe i 2012, og hans erfaring gjorde det oplagt at sende ham til Baalbek. Her fik Abbas modificeret 
sine stemmebånd og lunger i ekstrem grad, så han kan udsende et lammende og potentielt dræbende skrig. Nu kalder han sig Ibn 
Israfil - »søn af Israfil« - efter ærkeenglen, hvis trompeteren indleder Qiyamah.



MR. RIGHT



Så sad jeg dér over for én eller anden halvskaldet nar ved navn Benny, som åbenbart troede, 
at han var Don Ø’s højre hånd. Sippede af sin kaffe, mens han bladrede i mit CV og pillede ved 
videobåndet med mine bedste mål for Holbæk. Som en anden kronprins i FCK-paladset, der nød at 
se andre mennesker vride sig.

Det var i 2005, og han var tydeligvis en ungdomstræner, der ikke havde en skid at skulle have sagt. 
Jeg forstod ikke, hvorfor jeg ikke måtte tale med Don Ø selv, eller i det mindste med nogen, som 
bestemte bare en lille smule. Og måske vidste lidt om fodbold.

Det her var ikke en fodboldbeslutning, men ren business for dem. Jeg vidste i samme øjeblik, jeg 
var trådt ind ad døren, at jeg ikke skulle have fyret min agent, at de her røvhuller ville flå mig 
levende, hvis ikke jeg havde én til at tale for mig. Idiotiske Robert, som sædvanlig ude af stand 
til en skid. Og nu sad jeg i deres fælde, og de kunne fælde dommen over dumme Robert fra 
Vordingborg. Sydsjællands stjerneskud, men var jeg god nok til FCK, måske?

“Hvad laver dine forældre?” spurgte Benny Skaldepande, som om han ikke vidste det allerede.
“Min far er tømrer, min mor går derhjemme, hun har det ikke så godt,” svarede jeg.
“Hvordan ikke så godt?”
“Hun er førtidspensionist, hun har haft nogle problemer med alkohol, og så gav de hendes job til én 
eller anden fra Irak.”
“Er det rigtigt, at du har en betinget dom for vold?”
“Jo, men det var bare én eller anden klovn, der skulle spille smart, politiet misforstod det hele ...”
“Tager du stoffer?”
“Nej. Selvfølgelig ikke. Sig mig, hvad stiller du egentlig de her spørgsmål for?”

Én eller anden fortalte mig siden, at jeg skulle have givet dem noget ærligt. At jeg skulle have 
fortalt sandheden om, at jeg havde totalsmadret ham narren nede på Prinsen med en billiardkø, 
fordi han prøvede at rage på Signe. Eller ét eller andet psykopis, som at jeg havde det dårligt 
med min opvækst, ét eller andet ... Men det ville bare have fået dem til at stille flere spørgsmål. 
Jeg kan ikke se, hvordan det skulle have hjulpet noget. Som sædvanlig handlede det om én ting: 
Røvhullerne ville se, om de kunne knække mig. Få mig til at ligne taberen fra Vordingborg.

“Lige meget, Robert, det er ikke fortiden, der tæller her i FCK. Hvorfor vil du gerne være en del af 
netop vores klub?”
“Fordi I har de fedeste fester, den bedste løn og de lækreste cheerleaders?”
“Haha, ja, det har du ret i ... Men seriøst ...”
“Jamen, FCK er jo Danmarks største klub. Hvem ville ikke gerne spille for jer?”
“Aha ... Og har du dét, der skal til? Kan du holde til presset ved at spille for Danmarks største 
klub?”
“Ja, selvfølgelig.”

I stedet for en kontrakt fik jeg et pænt afslag, og et halvt år senere var jeg fodboldspiller i 
ligegyldige Fremad Amager, indtil dét også gik ad helvede til, ligesom alle de andre gange i mit liv, 
hvor jeg har fucket tingene op. Men jeg var for fanden ikke uduelig, vel? Det var mere et spørgsmål 
om, at jeg egentlig havde det fint nok med at være Robert, uden at skulle være alle de andre ting, 
som folk gerne ville have ... 

Man kan jo ikke være leder for en skid, før man opdager, at der er noget, der er værd at kæmpe 
for, vel? Det er først dér, man finder ud af, om man rigtig har det i sig.

ROBERT ANDERSEN



Superheroes’ leder svinger Black Arrow rundt, læner sig ind over hende og poserer til ære for 
kameraerne. Nede fra Nørreports perron 4 høres der endnu skud, men situationen er under kontrol. 
Mr. Right lader Omega og Hotshot tage sig af det beskidte arbejde, for han har selv vigtigere ting 
at gøre. Som for eksempel at lade hele Familien Danmark forstå, at Mr. Right og Black Arrow er 
Danmarks nye par nr. 1. Og vise alle danskere, at der stadig findes handlestærke mænd, som 
beskytter dem, når islamister står for døren med bomber og raketkastere.

Efter filmkysset lader han Black Arrow tage resten af historien med Se og Hør - og griner, da han i 
et splitsekund forestiller sig, at Black Arrow kunne have været Dervish. Godt, de stemte ham ud og 
fik hende ind. Karate er alligevel gået af mode. Så går han hen mod den Ford, som han kylede ind i 
DSB-kiosken over Nørreport. En mørklødet fyr er kravlet halvvejs ud ad bilens smadrede forrude. 

“Ikke i mit land!” råber Mr. Right til kameraerne, som følger ham. “Her finder vi os ikke i terror, din 
lede perker!” Så flår han fyren ud af bilen. Terroristen hyler af smerte, men der skal statueres et 
eksempel. Mr. Right smadrer sin næve ind i fjæset på ham, og én gang til, og slæber ham hen til 
den nærmeste politibil og smækker ham op på kølerhjelmen. Bag ham kommer Omega og Hotshot 
op fra undergrunden med blodpletter på dragterne.

Senere sidder han i et par minutter med Felicia i tv-vognen og ryger. De andre er sammen med 
kameramanden gået ind for at lave interview til mandagens Superheroes-afsnit på TV6 Action. 

Mr. Right knytter næverne sammen, så de ikke ryster så meget. Felicia kigger bekymret på 
ham. For fire år siden, da det hele begyndte, hadede hun ham, men det er, som om de er blevet 
lidelsesfæller nu. Måske fortjener de to i virkeligheden hinanden, mere end Black Arrow fortjener 
Mr. Right. Gud ved, at han ikke elsker Arrow. Gode patter, smidig mellem lagnerne, men hun forstår 
overhovedet ikke, hvad det er, hun har rodet sig ud i. Men TV6 og sladderbladene elsker deres 
såkaldte romance, og Felicia kan tydeligvis ikke holde Black Arrow ud. Så det er godt tv.

Mr. Right rømmer sig og begynder at sige noget til Felicia. Men så lyder der skud udefra igen, og 
han banker i stedet døren op. Tumpen fra før har fået fat i en pistol og er gået bersærk. Uduelige 
strissere, tænker Mr. Right og tordner frem mod terroristen, der skyder løs til højre og venstre, 
mens han skråler noget på arabisk. Mr. Right tager en kugle i skulderen, én i benet, fortsætter mod 
terroristen. For to år siden havde jeg undveget skuddene, tænker han. Tænker på, hvor godt det 
bliver at komme hjem til en flaske whisky og to baner coke. Krøller fyrens pistol sammen for øjnene 
af ham. Araberen fægter med armene. Så fjollet er hans tro, at han absolut skal ofre sig.

“Jeg har ham, jeg har ham, det bliver perfekt, tag ham nu!” råber kameramanden bag Mr. Right. 
Det gør Mr. Right så, så der ikke kan herske nogen tvivl om, at morderiske koranelskere, der skyder 
på politiet, får den ultimative straf.

Tre minutter senere har Mr. Right fået tørret det meste af blodet af og smiler til linserne. “Hvordan 
føles det at være en ægte leder for hele Danmark?” spørger én fra Nyhedsavisen. Det har Mr. Right 
virkelig ingen anelse om. Han tænker mest på sine hænder, som ikke vil holde op med at ryste.

De andre Superheroes er:
• Felicia, gruppens kattekvinde og überbabe. Og isdronning. Hun har aldrig ladet dig komme tæt på, 

altid vist kløer, men på det seneste er det, som om isen er tøet lidt op.
• Omega, supersoldaten, som sammen med dig og Felicia udgør den oprindelige trio. Ingen tvivl om, at 

han kan sit militærshit, men han har ingen respekt for teamet, og det er bare et spørgsmål om tid, før 
han løber linen ud og går helt amok ...

• Hotshot, der kom til med sine flammekastere sidste år. Hidsig, stædig, konfliktsøgende - og 100% i 
orden. Du ville ønske, at du kunne brænde for en sag på samme måde som hende.

• Black Arrow, som kun har spændt sin bue for Superheroes i en måned. TV6 har straks smidt hende i 
favnen på dig, og hun er da en sød lille sag, men heller ikke mere. Du har faktisk lidt ondt af hende, 
for hun forstår tydeligvis ikke, hvad hun er blevet en del af. Hendes drømme vil blive ødelagt.

• Utopia og Dervish var også med, da showet startede for fire år siden. Utopia blev dræbt af en bande 
bankrøvere, og kampsportseksperten Dervish blev stemt ud af seerne for et halvt år siden. Du savner 
ham lidt - ikke kun fordi han var sindssygt effektiv i kamp, han var sgu også en cool fyr. Selv om det 
var lidt trættende at høre på hans snak om indvandreres forhold i Danmark.

MR. RIGHT



SAGSMAPPE ’MR. RIGHT’

Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
Hårfarve
Ægteskabelig status
Kodenavn
Licens udstedt

Begrundelse ved 
licensudstedelsen

Genetiske modifikationer

Fysisk profil

Psykologisk profil

Superheltehistorik

Bemærkninger

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18. marts 
2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 5. september 2009 om 
offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker og Bekendtgørelse af 13. maj 2013 om magtanvendelse til 
forsvar for almenvellet.

Robert Andersen
Frederiksberg Allé 65, 1820 Frederiksberg C
3. februar 1987
1,89 m
108 kg
Blå
Blond
Ugift
Mr. Right
1. december 2009. Betinget fornyelse pr. 1. januar 2013.

Superhelteudvalget fandt RA fysisk og psykisk egnet uden forbehold.

Styrkelse af muskelstrukturer. Dermatologisk bearbejdelse. Modifikation af nerve-
centre. Muskelhærdelse. Plastiske æstetiske procedurer.

Mr. Right fremstår som en ung, veltrimmet atlet med overmenneskelig styrke og 
udtalte lederegenskaber. Hans krop er modificeret til at kunne modstå kraftige 
fysiske angreb og udholde stor smerte.

RA er opvokset i Vordingborg på Sydsjælland. Efter at have forladt den lokale 
fodboldklub for at søge lykken i byen flakkede RA omkring i nogle år uden at 
finde et fast holdested. Superhelteudvalget fandt, at RA var en karismatisk 
personlighed, der fremstod humoristisk, afslappet og energisk.
Psykiater Erling Jensen vurderer (juli 2012), at RA lider af svigtende selvtillid, 
stress og præstationsangst. Ordineret antidepressiver. Nægtede ved samtalen at 
have taget narkotika.

1. december 2009: Opnår licens og underskriver 3-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2010: Debut på Superheroes. Første indsats mod kriminalitet.

18. august 2011: Anholdt af Københavns Politi, mistænkt for besiddelse af nar-
kotika. Løsladt, sagen førte ikke til sigtelse.
28. januar 2012: Afhørt efter anmeldelse for uterlig opførsel af en ung kvinde, der 
følte sig forulempet på Diskotek In-Side. Sagen førte ikke til sigtelse.
13. marts 2012: Rutine-sikkerhedstjek afslører 7 gr. kokain i RAs hjem. Sigtelse 
frafaldet grundet bevisets stilling. 
1. juli 2012: Rapport fra psykiater Erling Jensen indikerer, at RA udviser stress-
symptomer, som kan udmønte sig i ukontrollable vredesudbrud og trang til 
fornægtelse udlevet gennem sex eller brug af euforiserende stoffer.
9. oktober 2012: Sigtet for vold af særlig grov karakter. Tiltalen frafaldet, da 
episoden vurderedes som selvforsvar.
19. november 2012: Sigtet for besiddelse af narkotika. En blodprøve bekræfter, at 
RA har indtaget kokain. Idømt to måneders betinget fængsel den 14. december.
1. januar 2013: Fornyelsen af RA’s superheltelicens gøres betinget af, at han 
holder sig stof- og straffri.
15. maj 2013: RA tildeles øgede beføjelser til magtanvendelse som følge af den 
aktuelle sikkerhedssituation.

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE



POWERS
Super-Strength 4
Du kan løfte knap 30 tons.
Super-Strength giver +4 på alle slag, der involverer fysisk 
styrke - eksempelvis for at ødelægge ting eller holde en 
modstander fast.

Enhanced Strength 16
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 10
Er medregnet under Stats.

Immovable 1
Du er svær at flytte, hvis du ikke ønsker det.
Immovable giver dig +4 mod alle forsøg på at skubbe eller 
vælte dig, så længe du er på fødderne og forberedt på 
angrebet.

Leaping 1
Du kan springe ca. 6 meter fra stående stilling, og dobbelt 
så langt med tilløb. Du kan klare et højdespring på ca. 3 
meter.

Protection 2
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Strike 1
Du bærer stålforstærkede handsker, der fungerer som 
knojern (er medregnet under Damage).

FEATS
All-Out Attack
Du kan forbedre din chance for at ramme ved at åbne op for, at 
du selv bliver ramt. Når du angriber, kan du trække op til 2 fra din 
Defense og lægge det samme tal til dit angrebsslag.

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Endurance 1
Du er usædvanligt udholdende og får +4 på checks for at undgå at 
blive udmattet af fysisk aktivitet.

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Grapple
Du er trænet i brydning og kan lave Grapple-angreb og derefter 
holde modstanderen fast med én hånd.

Leadership
Du er en naturlig leder. Du kan bruge et Hero Point og en action på 
at få én af dine venner til at holde op med at være stunned, træt, 
panisk eller lignende (hvis vedkommende kan høre dig).

Power Attack
Du kan angribe med ekstra kraft. Når du angriber, kan du trække 
op til 5 fra dit angrebsslag og lægge det samme tal til Damage.

Takedown Attack
Du kan følge op på succesfulde angreb i nærkamp. Hvis du gør 
en modstander ukampdygtig, kan du med det samme angribe en 
anden modstander inden for rækkevidde (højst én gang pr. runde).

SKILLS
Diplomacy +6
Drive +5
Gather Information  +6
Intimidate  +6

Knowledge: Drugs +5
Notice +3
Perform  +6
Profession: Footballer +3

SAVES

INITIATIVE
+1

SPEED
Run 30 / Leap 35

DEFENSE
12

ATTACK

HERO POINTS

MR. RIGHT

STR 32 +11
DEX 12 +1
CON 26 +8
INT 11 0
WIS  8 -1
CHA 14 +2
  Bonus

 Skill Damage Special

Punch +6 27
Grapple +6 26 Hold/Pin
Throw +6 26*
(skade afhænger af, hvad du kaster)

Damage  +10
Fortitude  +8
Reflex  +1
Will  -1

STATS



DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et Save mod skaden. 
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller 
højere end modstanderens Defense, har man ramt. 
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet 
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller 
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til 
skade:

Reglerne - Mutants & Masterminds

Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a. 
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et 
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til. 

På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare 
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel 
til angreb på afstand - det afgør spillederen.

I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero 
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

Save mod Damage Resultat Effekt
Misser med 1-4 Bruised Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan 

du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller 

du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke 
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert 
minut, der går.

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis 
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs 
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende 
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.

Misser med 20+ Killed Død på stedet.

HERO POINTS

1. Prøv igen! Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du   
 ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
2. Jeg dukker mig!  Du får +5 på Defense i en runde.
3. Ny luft! Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra   
 bevidstløs tilstand.
4. Jeg kommer mig!  Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.



FELICIA



Spørgsmålet var aldrig, om jeg ville få den skide taske eller ej, spørgsmålet var hvornår. Det var 
en totalt latterlig situation til at begynde med. Jeg var 16, jeg havde set tasken inde på Strøget, og 
jeg havde været nødt til at stjæle den, fordi min far ikke ville give mig pengene. Tasken var min. 
Men nej, på den ene eftermiddag om måneden, hvor min mor ved et tilfælde var hjemme, skulle 
hun selvfølgelig snuse rundt, og så fandt hun en helt ny Gucci, og min far råbte og skreg, og jeg fik 
stuearrest og bla bla bla. 

Men to uger senere var tasken min igen. Da var min indsats i skolen dalet så drastisk og pludseligt, 
at min dansklærer bekymret måtte have en alvorlig snak med mine forældre om mit humør, som 
syntes at være depressivt, ja, næsten selvmorderisk. Havde far bare trukket kreditkortet frem i 
første omgang, kunne vi havde undgået anden runde af kampen. Selvfølgelig gav han efter, på 
trods af de højlydte protester fra min mor. Jeg fik altid min vilje.

Det var jo ikke, fordi jeg havde så meget andet at gå op i. Far havde travlt med at sidde i fly fra 
København til Singapore til Hong Kong, mor havde travlt med at sidde i taxa fra Christiansborg til 
sin vælgerkreds i ... ét eller andet hul i Jylland. 

Det lyder sikkert som den klassiske historie om den forkælede rigmandsdatter, som ikke får nok 
opmærksomhed og derfor shopper og shopper og shopper og ikke stoler på nogen og manipulerer 
med alt og alle. Ja, men det er også historien om hende, der vidste, hvad hun ville, og som har 
vundet din respekt og beundring gennem benhårdt arbejde. Der er ikke noget eller nogen, der skal 
komme bag på mig.

Lige bortset fra den ene gang med Tim. Han havde de her hænder, som kunne helt utrolige ting, 
og han vidste det. Og han kunne sige alt det rigtige. “Du kan stole 100 procent på mig”, den slags 
pis. Men det viste sig, at han bare var ude efter noget fisse som alle de andre. Og på at fortælle 
vennerne i 1.C om mine blonder og g-strenge. Det kom han imidlertid til at fortryde så bitterligt, da 
en unavngiven person fortalte rektor om hans ustyrlige og farlige indtag af kokain, og én af 3.g’erne 
et par uger senere tog ham i kraven på vej hjem fra gymnasiet. Så var der ikke flere problemer 
med ham.

Siden styrede jeg det gymnasium, som det passede mig. Jeg er ikke blevet røvrendt siden. Da jeg 
efter gymnasiet blev model, og en modejournalist spurgte, hvad jeg gjorde for at holde mig i form, 
svarede jeg:
“Jeg tænker bare på alle de småfede idioter, som tror, de kan løbe om hjørner med mig. Og så 
forestiller jeg mig, at jeg en dag kunne blive lige som dem. Det er motivation nok.”

Min modelveninde Karolina overhørte samtalen, og da hun spurgte, om jeg ikke kunne give hende 
nogle tips, svarede jeg:
“Ja. Hvis du giver mig det par Jimmy Choos.”

CHRISTINA ANKERGREEN



Superheroes’ kattekvinde presser forsigtigt på ruden - lige præcis så meget, at glasset splintrer. 
Så fjerner hun stumperne og rydder forsigtigt rammen for skår, kigger ind i mørket. Intet. I én 
bevægelse glider hun ind ad kældervinduet, lander på betongulvet uden en lyd. Skynder sig forbi 
gamle malerbøtter, golfkøller og malerier, hen til trappen op mod stueetagen. Hører, at de går rundt 
lige oven over hende, formentlig i spisestuen. Så ved hun, hvor hun har dem. Trappetrinene knirker 
svagt, men Felicia tager dem hurtigt, lytter og åbner beslutsomt døren til husets entré, lige under 
den trappe, der fortsætter op på første sal. Hun er inde.

“Pas nu på,” hvisker Mr. Right i hendes øresnegl. “Roooooolig,” fortsætter han. Den klovn, de har 
været Superheroes sammen i fire år, og han kan stadig få knurhårene til at rejse sig på hende 
med sin selvfede machostil og faderlige passen-på. Før i tiden kunne hun slet ikke holde det ud. 
Nu er det, som om de er blevet lidelsesfæller i den farce, programmet er blevet til. Det er lige før, 
at ... Men så kom hun. Den sæk. Black Arrow, et mere åndssvagt navn skal man lede længe efter. 
Pludselig blev der kysset og gramset og Se og Hør og store overskrifter om Mr. Right, der blev ramt 
af kærlighedens pil ... Til at brække sig over.

Hun står klistret op ad væggen ud til køkkenet, da én af gidseltagerne kommer ud i entréen med en 
kop kaffe i hånden. Hun tager et hurtigt skridt om bag ham, lægger hånden over hans mund, borer 
kløerne i ryggen på ham, trækker dem ud igen og griber kaffekoppen, inden den falder til gulvet. 
Lægger den døde mand ned og kaffekoppen ved siden af, tager et hop hen til spisestuedøren. Et 
hurtigt kig ind ... Én terrorist ved vinduet, to gidsler på stole med knebler for munden, én terrorist 
på sofaen foran fjerneren, én terrorist med en automatriffel, der peger ud mod hoveddøren.

Hendes tanker farer i et kort øjeblik tilbage til Utopia og Dervish. Den ene er død, den anden stemt 
ud af programmet, has-beens. Sådan kan det også gå dig, tænker hun og tager en dyb indånding 
for at få pusten igen, fjerne sin stakåndethed. Havde hun det også sådan sidste år? Så springer hun 
ind, op på væggen, flår riffelmandens ansigt op, springer videre, sparker den næste ud ad vinduet, 
flikflakker to gange hen mod sofaen og hamrer begge sæt kløer i maven på den sidste terrorist, 
som udånder, mens han skifter til kanal 8 på remoten.

“Værsgo,” siger hun roligt ned i sin mikrofon, og tre sekunder senere braser resten af Superheroes 
ind ad døren og vinduerne. Så vrimler det med politi, journalister, kameraer, og Felicia gør sig parat 
til at modtage folkets hyldest som sædvanlig. Hun tørrer det værste blod af hænderne, retter på 
tøjet, tjekker håret, finder et godt sted at stå. Hun er klar.

Journalisten får ikke stillet det første spørgsmål, før Black Arrow suser ind foran og vil give Felicia 
en krammer. Den sorte ko. “Lad mig være,” hvæser Felicia. Ingen skal befamle hende, uden at hun 
har bedt dem om det. Felicia skal nok selv styre, hvem hun vil røres af, og hvordan ...

Det er de øjeblikke, hun hader allermest. Dem, hvor hun har styr på det hele, og der så sker ét 
eller andet uventet, og pludselig er det, som om hun kigger ned i afgrunden og end ikke kan finde 
sig selv. Hun kan ikke holde ud at være så svag.

De andre Superheroes er:
• Mr. Right, gruppens “leder” og muskelmand. Han kan være pænt uudholdelig med sine spejder-

drengemanerer og burde sniffe mindre coke - men han er egentlig ret elskelig på sin egen måde ...
• Omega, superagenten, som sammen med dig og Right udgør den oprindelige trio. Du beundrer hans 

kompromisløse stil, men ingen har lyst til at vide, hvad der virkelig foregår inde i hans hoved.
• Hotshot, der kom til med sine flammekastere sidste år. Hun er virkelig Frøken Frelst og slem at høre 

på. Men der er ikke noget pladder fra hende, når det for alvor gælder.
• Black Arrow, som debuterede for en måned siden. TV6 har stylet hende som en slags jungle-bueskytte 

- hvor tåbeligt kan det blive? Og så er hun tilmed anmassende, dum og svinger sin barm ind foran 
kameraerne hele tiden!

• Utopia og Dervish var også med, da showet startede for fire år siden. Utopia blev dræbt af en bande 
bankrøvere, og kampsportseksperten Dervish blev stemt ud af seerne for et halvt år siden. Du savner 
ikke hans Nørrebronx-attituder.

FELICIA



SAGSMAPPE ’FELICIA’

Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
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Hårfarve
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Kodenavn
Licens udstedt

Begrundelse ved 
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Genetiske modifikationer
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Psykologisk profil

Superheltehistorik

Bemærkninger

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18. marts 
2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 5. september 2009 om 
offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker og Bekendtgørelse af 13. maj 2013 om magtanvendelse til 
forsvar for almenvellet.

Christina Ankergreen
Ryvangs Allé 14, 2900 Hellerup
15. september 1987
1,78 m
62 kg
Sort
Platinblond
Ugift
Felicia
1. december 2009. Fornyet pr. 1. januar 2013.

Superhelteudvalget fandt, at CA var en beslutsom kvinde, der fysisk og psykisk 
var egnet.

Dermatologisk regulering. Krydsning med animalske genstrukturer (panthera 
uncia). Styrkelse af muskelstrukturer. Skærpelse af sanser, herunder åbning af 
ultraviolet spektrum. Bearbejdelse af genetisk udviklede kløer.

Felicia fremstår som en krydsning mellem en kvinde og en sneleopard med 
forøgede dyriske sanser, kløer, smidighed og modstandsdygtighed over for fysisk 
skade. Hun fremstår menneskelig og feminin trods sine dyriske træk.

CA er opvokset under trygge forhold hos velhavende forældre i Hørsholm nord 
for København. Har fra en tidlig alder været fikseret på at fremstå fejlfri, blandt 
andet gennem ekstensiv pleje af sit udseende. Trods CAs forhandlingsvillighed 
fremstår hun spekulativ og opportunistisk i forfølgelsen af egne mål. 
Superhelteudvalget fandt CA selvsikker og karismatisk med en profil, som lå i 
trit med superhelteprogrammets målsætninger. CA var forhandlingsparat og tog 
entusiastisk imod forslaget om synlige fysiske modifikationer.

1. december 2009: Opnår licens og underskriver 3-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2010: Debut på tv i Superheroes. Første indsats mod kriminalitet.

9. december 2011: Sigtet for tyveri af værdifulde Lalique-smykker fra politiets 
varetægt. Sigtelsen droppet, efter at sagen viste sig at bero på en misforståelse.
29. juli 2012: Erhverver villa i Holte til pris på 8.500.000 kr. SKAT iværksætter 
kulegravning af Felicias indkomstforhold og beder om PETs assistance til 
undersøgelsen.
1. november 2012: Aflytning etableret på CAs bopæl i forbindelse med 
efterforskning af euforiserende stoffer, som efter Superheroes’ beslaglæggelse 
forsvandt fra myndighedernes varetægt. Aflytningen afsluttet efter en måned 
uden resultat.
5. maj 2013: CA tildeles øgede beføjelser til magtanvendelse som følge af den 
aktuelle sikkerhedssituation.

POLITIETS  EFTERRETNINGSTJENESTE



POWERS
Enhanced Dexterity 12
Er medregnet under Stats.

Enhanced Strength 8
Er medregnet under Stats.

Enhanced Constitution 4
Er medregnet under Stats.

Super-Strength 2
Du kan løfte lidt over 1 ton.
Super-Strength giver +2 på alle slag, der involverer fysisk 
styrke - eksempelvis for at ødelægge ting eller holde en 
modstander fast.

Leaping 1
Du kan springe ca. 5 meter fra stående stilling, og dobbelt 
så langt med tilløb. Du kan klare et højdespring på ca. 21⁄2 
meter.

Strike 3
Du har kløer (er medregnet under Attack).

Speed 2
Du løber usædvanligt hurtigt (er medregnet under Speed).

Protection 2
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Tracking Scent
Du har en fantastisk lugtesans og kan følge duftspor. Du kan 
genkende folk eller opdage skjulte fjender på duften alene.

Low-Light Vision
Dine katteøjne kan se under forhold, almindelige mennesker 
opfatter som bælgmørke.

Ultra-Hearing
Dine katteører kan høre lyde på ekstremt høje og lave 
frekvenser, som almindelige mennesker ikke hører.

FEATS
All-Out Attack
Du kan forbedre din chance for at ramme ved at åbne op for, at 
du selv bliver ramt. Når du angriber, kan du trække op til 5 fra din 
Defense og lægge det samme tal til dit angrebsslag.

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 3
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Initiative 1
Du reagerer lynhurtigt i kamp (er medregnet under Initiative).

Instant Up
Du er hurtigt på benene og rejser dig som en free action.

Power Attack
Når du angriber, kan du trække op til 5 fra dit angrebsslag og 
lægge det samme tal til Damage.

Takedown Attack
Gør du en modstander ukampdygtig, må du med det samme an-
gribe en ny modstander inden for rækkevidde (én gang pr. runde).

SKILLS
Acrobatics +12
Bluff +7
Climb +12
Escape Artist +12
Handle Animal +7

Notice +8
Perform +7
Search +5
Stealth +12
Survival +8

SAVES
Damage  +5
Fortitude  +3
Reflex  +10
Will  0

INITIATIVE
+12

SPEED
Run 50

DEFENSE
23

ATTACK
 Skill Damage Special

Claws +6 22
Punch +6 19
Throw +6 19
(skade afhænger af, hvad du kaster)

HERO POINTS

STR 19 +4
DEX 26 +8
CON 16 +3
INT 13 +1
WIS  10 0
CHA 17 +3
  Bonus

FELICIA

STATS



DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden. 
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller 
højere end modstanderens Defense, har man ramt. 
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet 
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller 
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til 
skade:

Reglerne - Mutants & Masterminds

Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a. 
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et 
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til. 

På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare 
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel 
til angreb på afstand - det afgør spillederen.

I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero 
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

Save mod Damage Resultat Effekt
Misser med 1-4 Bruised Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan 

du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller 

du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke 
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert 
minut, der går.

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis 
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs 
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende 
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.

Misser med 20+ Killed Død på stedet.

HERO POINTS

1. Prøv igen! Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du   
 ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
2. Jeg dukker mig!  Du får +5 på Defense i en runde.
3. Ny luft! Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra   
 bevidstløs tilstand.
4. Jeg kommer mig!  Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.



OMEGA



Jeg sad på bussens bagerste sæde og vinkede farvel til de gamle. De stod uden for gården og 
fægtede med armene, som om de troede, at de aldrig skulle se deres søn igen. Det skulle de heller 
ikke, men det vidste de ikke endnu. Jeg så alting krystalklart den dag. Endelig kunne jeg slippe fri 
og lukke døren efter mig. Siden har jeg ikke talt om min barndom på gården. Jeg prøver at glemme 
den tid.

Dagen efter var jeg rekrut på Antvorskov Kaserne. Jeg var vant til at arbejde på skæve tidspunkter. 
Jeg kunne se værdien af strukturen og rutinerne. I hæren er der styr på tingene. Et år senere 
var jeg professionel soldat. Og et år efter dét sad jeg i et fly til Afghanistan sammen med både 
rekrutter og veteraner. Jeg var ikke bange. Nogle af de andre brækkede sig og græd og savnede 
deres mor, men jeg var ikke bange. Jeg glædede mig til at komme ud, hvor det virkelig betød 
noget. Der er folk, som ikke forstår meningen med hæren og tror, vi bare er glade for at skyde med 
geværer. Intet kunne være mere forkert. For det første er hæren den vigtigste institution, et land 
kan have. For det andet er en kniv ofte mere effektiv.

Situationen i Afghanistan var som så mange andre steder i verden. Nogle bliver undertrykt, og 
andre undertrykker dem. Man skyder de onde og beskytter de gode. Det er til at forstå. Man er der 
for at hjælpe mennesker. For at gøre det er man nogle gange nødt til at være hård, som min far 
ville have sagt.

Jeg husker den første. Der var kogende varmt i teltet. Jeg havde svært ved at sove i den periode, 
og terroristen blev ved med at bræge om Allah og de andre ting, de siger. Han var et skoleeksempel 
på de fanatikere, vi var der for at stoppe. Jeg gik til ham med næverne for at bløde ham op. Han 
var hårdfør, men hver gang han spyttede eller truede, blev jeg blot mere overbevist om, at han 
vidste, hvor hans kumpaner var skjult. Jeg nægtede at give op. Da han var færdig med at tale, 
døde han. Det gjorde hans medskyldige også, da vi samme dag angreb deres skjul. Det var en stor 
succes.

De næste var endnu nemmere. Ikke alle i delingen brød sig om at gøre det, der skulle til, 
men vi kunne dog blive enige om, at det var et nødvendigt kompromis. Indtil Lars viste sig at 
være forræder. Han var udsendt af én af de der menneskerettighedsorganisationer og sendte 
videooptagelser hjem. Pludselig skulle vores operation “kulegraves” i en “uvildig undersøgelse”. 
Imens blev to af mine kammerater dræbt af fjendtlig ild. Jeg blev sendt hjem og smidt ud af hæren 
for bestandig.

Efter militærdomstolen opsøgte jeg Lars i hans sommerhus ved Skagen. Det føltes næsten som at 
komme hjem til gården igen. Som min far ville have sagt: Nogle gange er man nødt til at være hård 
for at hjælpe andre.

PETER NIELSEN



Drillende tager han knojernet på og holder det op i synet på Abdul. Eller hedder han Muhammed? 
Lige meget, en terrorist er en terrorist. Denne her giver et ynkeligt gisp fra sig, da Omega knytter 
hånden, så handskens læder knirker. Fundamentalisten ryster panisk på hovedet, gisper, at han ikke 
ved noget og ikke aner noget om nogen terrorplaner. Bag Omega holder de fire andre Superheroes 
palaver, og Abdul Muhammed prøver at fange deres opmærksomhed. Måske vil han reddes? Men 
Mr. Right holder som sædvanlig enetale for kameraet, mens han besidderisk lægger hånden på 
Black Arrows bagdel. Arrow selv har travlt med at se beundrende på Right og klemme hans arm. Så 
var det i det mindste bedre med Dervish, inden han blev stemt hjem. Han havde trods alt en slags 
karakter. Af en muslim at være.

Kun Hotshot prøver at afværge det uundgåelige. Omega ved, at hun er ligesom ham. Hun er stadig 
naiv, men inderst inde ved hun, at der er mennesker på denne jord, som man er nødt til at være 
hård mod. Rigtig hård. “Omega, prøv lige at ...”

Han trækker hånden tilbage og hamrer knojernet ind i kæben på araberen, så han mærker tænder 
og gummer knase. Griber fat om hans testikler med den anden hånd og klemmer til, trækker igen 
højre hånd tilbage og rammer ham i øjet, på næsen, på hagen, på tindingen. Fortsætter med en 
albue, knuser svinets knæskaller med foden, så han falder til jorden. Tager fat i hans hår og banker 
ansigtet ind i murstenene, skraber hovedet langs væggen, til der ikke er mere hud på den ene kind. 
Vender ham om igen, brækker hans næse, låser hans hånd og knækker et par fingre. Abdul kigger 
bedende op med sit uskadte øje, savler blod fra en kæbe, der er gået af led. Omega spørger igen 
til de andre i terrorcellen. Terroristen rækker hænderne op i overgivelse. Nuvel. Omega trækker sit 
våben og stikker pistolen ind i munden på ham. Kuglen blæser et stykke af Abduls kind. Omega flår 
i hans hår og stirrer på ham, millimeter fra hans smadrede ansigt. “Jeg ved, du har en liste!” skriger 
han ind i øret på sit offer. Abdul løfter armen i en pegende bevægelse mod en bil, som står parkeret 
længere nede ad gaden. Omega lader ham synke sammen i en sø af blod og urin. Kort efter finder 
han en adresseliste under plastikbunden i bilens handskerum.

Omega giver papirerne til Mr. Right, som sender ham et misbilligende blik. Kigger så over mod 
terroristens kumpan, som sidder med armene omme bag ryggen og ryster. Med blod dryppende fra 
hænderne træder Omega hen mod terrorist nummer to. “Omega, for fanden ...” siger Felicia. “Så 
har vi vist fået vold nok for i dag,” runger Mr. Right i vanligt selvfed baryton.

Omega stopper op, sætter sig på hug for at få pusten, skærer tænder og spytter lidt blod ud. Årene 
har sat deres mærker, tænker han, og i et splitsekund spørger han sig selv, om Right kan have 
ret? Så rejser han sig igen, kaster sin skygge hen over den næste Abdul og knytter næven hårdt 
sammen, så blodet strømmer fra håndfladen. “Det er ikke et spørgsmål om nok vold,” svarer han, 
og det føles næsten som at komme hjem igen.

De andre Superheroes er:
• Mr. Right, det store brød, som TV6 tror leder gruppen. Han kunne ikke blive tambourmajor i en 

pigegarde. Han personificerer alt det, der er galt med Danmarks ledere i dag. Kun snak og ingen 
handling. Men han er i det mindste en nyttig idiot, fordi han er så stærk.

• Felicia, gruppens elegante kattekvinde. Sneleopardkvinde, faktisk. Ligesom Right og dig har hun været 
med fra start. Hun ser verden, som den er. Ved, at man ikke skal regne med hjælp fra nogen. Det er 
en fornøjelse at se hende tage afsæt med sine lange ben og plante kløerne i dem, der fortjener det.

• Hotshot, som sidste år tilførte markant mere firepower med sine flammekastere. Hun har haft en hård 
opvækst af den slags, der hærder folk. Når hun mister sin naivitet, bliver hun en rigtig soldat.

• Black Arrow, som blev præsenteret for en måned siden. Hendes bue og trickpile giver jer nogle 
spændende taktiske muligheder. Dem har hun bare ikke lært at udnytte endnu. Hun har brug for mere 
træning. Og hun har slet ikke forstået, at Superheroes er blodig alvor.

• Utopia og Dervish var også med, da showet startede for fire år siden. Utopia blev dræbt af en bande 
bankrøvere, og kampsportseksperten Dervish blev stemt ud af seerne for et halvt år siden. Dervish 
dyrkede karate på højeste niveau og var imponerende effektiv i kamp. Han havde en overraskende god 
karakter og var så pålidelig, at man nogle gange næsten glemte, at han var muslim. Men nul muslimer 
er bedre end én muslim.

OMEGA
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2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 5. september 2009 om 
offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker og Bekendtgørelse af 13. maj 2013 om magtanvendelse til 
forsvar for almenvellet.
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1. december 2009. Fornyet 1. januar 2013.

Superhelteudvalget fandt PN fysisk egnet og fandt endvidere, at PNs militære 
erfaring ville være en uvurderlig styrke. Udvalget udtrykte dog bekymring ved 
PNs dokumenterede antiautoritære og asociale tendenser og anbefalede særlig 
agtpågivenhed over for PNs reaktionsmønstre og sindstilstand. 

Sansetuning. Regulering af synsnerver. Refleksbearbejdelse. Cortexregulering. 
Dermatologisk styrkelse. Bearbejdelse af ansigtsstrukturer.

PN fremstår som en lettere ranglet mand uden særlige kendetegn. PNs krop er 
modificeret til at være normale mennesker overlegen, hvad angår fysisk styrke, 
reaktionshastighed og udholdenhed.

PN voksede op på sine forældres landbrugsejendom nær Bjergby ved Slagelse. PN 
forlod handelsskolen og meldte sig til militæret på sin 18-års fødselsdag. Optaget i 
kampstyrkerne og uddannet til efterretningsspecialist. Udstationeret i Afghanistan 
fra 2002 til 2006, hvor han blev hjemsendt og afskediget efter en skudepisode, 
der bl.a. involverede det lokale politi. Ernærede sig i de følgende år ved forefal-
dende arbejde. Forlydender om, at PN i den periode fungerede som lejesoldat i 
Afrika, har ikke kunnet bekræftes.
PN fremstår i dag som en beslutsom, kynisk strateg med en næsten manisk sans 
for orden og planlægning. Han fremstår endvidere følelseskold og kalkulerende, 
grænsende til det psykopatiske. 

1. december 2009: Opnår licens og underskriver 3-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2010: Debut på tv. Første indsats mod kriminalitet.

3. maj 2011: Sigtet for indbrud i forbindelse med efterforskning. Tiltalen frafaldet.
6. juni 2011: Sigtet for ulovlig afhøring og overtrædelse af privatlivets fred i 
forbindelse med efterforskning. Tiltalen frafaldet.
17. februar 2012: Sigtet for vold af særlig grov karakter. Tiltalen frafaldet.
11. juni 2012: Sigtet for vold. Tiltalen frafaldet.
1. august 2012: Sigtet for manddrab. Tiltalen frafaldet grundet bevisets stilling.
5. december 2012: Superhelteudvalget igangsætter undersøgelse af PNs militære 
fortid efter mediefremførte påstande om, at PN skulle have anvendt torturlignende 
metoder i Afghanistan. Genåbning af PNs sag hos Forsvarets Auditørkorps 
bekræfter ikke påstandene.
15. maj 2013: PN tildeles øgede beføjelser til magtanvendelse som følge af den 
aktuelle sikkerhedssituation.

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE



POWERS
Accurate Hearing 2
Din hørelse er overmenneskeligt skarp. Du kan høre, præcis 
hvor lyde kommer fra, og kan eksempelvis skyde efter en 
modstander, du kan høre, med samme præcision, som hvis 
du kunne se vedkommende.

Extended Sight 1
Du kan se ca. dobbelt så langt som normale mennesker.

Uncanny Dodge 2
Du reagerer superhurtigt på fare. Selv om du er overrasket, 
mister du ikke din dodge bonus, hvis du har haft mulighed 
for at se eller høre angrebet.

Enhanced Constitution 2
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 5
Er medregnet under Stats.

Enhanced Strength 2
Er medregnet under Stats.

Weapon (Submachineguns) 8
Du bruger to Mini-Uzi-maskinpistoler. Hvis du bruger 
Autofire, får angrebet +1 Damage for hver 2, dit angresrul 
kommer over modstanderens Defense. Autofire kan højst 
give +5 Damage. 

Weapon (Knife) 2
Du bruger en Bowie-kniv i nærkamp.

Protection 3
Du bærer skudsikker vest (er medregnet under Saves).

Seize Initiative
Du kan bruge et Hero Point på vinde initiativrullet i kamp.

FEATS
Assessment
Du er god til at vurdere en modstander. Rul et Sense Motive check 
mod modstanderens Bluff. Hvis du klarer, fortæller spillederen dig, 
om modstanderen er bedre eller dårligere til at angribe og forsvare 
sig, end du er.

Attack Focus (Melee) 1
Du er trænet i nærkamp (er medregnet under Attack).

Attack Focus (Ranged) 1
Du er trænet i at bruge skydevåben (er medregnet under Attack).

Attack Specialization (Submachinegun) 1
Du er specialtrænet i skydning (er medregnet under Attack).

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 2
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Endurance 1
Du er usædvanligt udholdende og får +4 på checks for at undgå at 
blive udmattet af fysisk aktivitet..

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Improved Critical (Submachinegun) 1
Du slår Critical Hit på 19-20, når du skyder med maskinpistol.

Infamy
Du er berygtet og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor 
spillederen vurderer, at dit ry er en fordel. Men du kan også få -4 i 
situationer, hvor det er en ulempe.

Precise Shot 2
Du sigter godt. Du får ikke -4, når du skyder på modstandere, der 
er i nærkamp, og du får ikke minusser på skud mod modstandere, 
der er i delvis dækning.

Quick Draw 1
Du trækker eller lader dine våben som en free action.

Rapid Shot
Hvis du laver et full attack, kan du skyde to gange i den runde. 
Begge skud får -2 på angrebsrul.

SKILLS
Climb +6
Computers +6
Disable Device +6
Disguise +5
Drive +8
Gather Information +5
Hide +8
Intimidate +9

Knowledge: Military +6
Medicine +5
Notice +9
Pilot +8
Search +6
Sense Motive +5
Stealth +8
Survival +5

SAVES

INITIATIVE
+4

SPEED
Run 30

DEFENSE
18

ATTACK

HERO POINTS

OMEGA

STR 15 +2
DEX 19 +4
CON 18 +4
INT 14 +2
WIS  12 +1
CHA 12 +1
  Bonus

 Skill Damage Special

Mini-Uzi +9 19 Critical 19-20
(+1 Damage for hver 2, du slår over modstanderens Defense)

Knife +7 19
Punch +7 17

Damage  +7
Fortitude  +4
Reflex  +4
Will  +1

STATS



DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden. 
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller 
højere end modstanderens Defense, har man ramt. 
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet 
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller 
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til 
skade:

Reglerne - Mutants & Masterminds

Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a. 
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et 
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til. 

På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare 
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel 
til angreb på afstand - det afgør spillederen.

I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero 
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

Save mod Damage Resultat Effekt
Misser med 1-4 Bruised Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan 

du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller 

du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke 
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert 
minut, der går.

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis 
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs 
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende 
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.

Misser med 20+ Killed Død på stedet.

HERO POINTS

1. Prøv igen! Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du   
 ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
2. Jeg dukker mig!  Du får +5 på Defense i en runde.
3. Ny luft! Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra   
 bevidstløs tilstand.
4. Jeg kommer mig!  Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.



HOTSHOT



Det var slet ikke, som der stod i aviserne. I Ekstra Bladet skrev de, at jeg havde tryglet far om ikke 
at gå tilbage, og at han havde sagt farvel til mor, inden han “kastede sig ind i flammeinfernoet igen” 
... Sikke noget pis. Mor var stangstiv, og jeg var nede i Ishøj Storcenter sammen med tøserne. 
Da jeg kom tilbage, stod der flammer ud fra Berishas lejlighed over vores, og det meste af vores 
opgang stod ude foran ... Jeg nåede lige at se fars ryg, da han spænede ind i bygningen igen. Så 
spredte ilden sig deroppe, og min far kom aldrig ud igen ... Senere fortalte en strisser os, at far 
havde fået et skab ned over sig inde i Berishas lejlighed, og så havde det ligesom været det. Men 
Ekstra Bladet gjorde ham til den største helt i vor tid.

Hvad de ikke skrev om, var de år, hvor mig og mor boede i en ussel toværelses et spytklat fra 
jernbanen, som vi blev genhuset i efter branden. Det var der ikke meget heltemod over, hverken 
stanken fra toilettet eller larmen fra togene eller skoven af tomme flasker i stuen eller de overfyldte 
askebægre eller det tøj, jeg nakkede fra butikkerne i centret ... Så sad mor dér de sene aftener og 
bitchede over, hvor uretfærdigt det hele var, og hvor synd det var for hende, og hvordan man burde 
hjælpe sin gamle mor.

Det var sgu rimelig fucked up, og det blev ikke bedre af, at jeg snittede hende med min springkniv, 
en morgen hvor hun syntes, hun skulle fortælle mig om, hvordan far bollede udenom ... Hvis jeg 
skal nævne én god ting, som jeg gjorde dengang, så var det nok dét ... De var alle sammen enige 
om, at jeg var forstyrret, og at jeg skulle væk fra hjemmet, og noget med traumer og sådan, 
men ingen tænkte nærmere over at forbinde bandetøsen, der stak sin mor ned, og Ishøjbrandens 
heltedatter. Min mor overlevede.

Og så blev der ellers snakket om retfærdighed og om at styre sin vrede og vende tingene udad i 
stedet for indad, det hele med en fyr med fuldskæg og krøllet skjorte ... Det lyder som en farce, 
men han kunne altså noget. Fandeme så ... Sagde, at nok havde jeg opført mig som en klovn, 
men at jeg ikke kunne påtage mig skylden for alt, hvad der var sket, og at hvert menneske har 
ansvaret for at vælge sit eget liv ... Han talte aldrig ned til mig ... Og han fik mig oven i købet ind 
på bilværkstedet ... Da han stillede træskoene for et par år siden, var jeg den, der tudede højest, 
da de sænkede kisten.

Den daglige kamp for at holde fast i én selv, den gør sig ikke så godt i medierne ... Da jeg 
arbejdede på bilværkstedet, kom der en dag en journalist fra lokalavisen, som havde genfundet 
historien om Ishøjbranden og min far, og som ville lave sådan en 10-år-efter-artikel ... Jeg fortalte 
ham bare, at jeg var kommet videre, så fiksede jeg hans ene blinklys, og artiklen blev aldrig til 
noget ... Men sandheden er, at man aldrig kommer videre ... Det, der var, det bliver ved med at 
være der. Som en rusten undervogn.

MARIA ALMEDA HANSEN



Mahmood Khans lejlighed står i flammer. Nede på Tibirkegade storskryder Mr. Right, mens han 
fremviser én af de automatrifler, Superheroes netop har fundet hos familien. Hotshot kunne ikke 
være mere ligeglad med tossens opvisning, eller med Black Arrow-dullen, som har travlt med 
at presse sine bryster flade mod Mr. Right. “Terrorisme!” høres det nede fra gaden. “Kontant 
retfærdighed,” basunerer Right. Hotshot gnider legende tommelfingeren hen over den lille røde 
knap i håndfladen, som kan affyre flammekasteren på hendes håndled. Hun smiler skævt til de to 
unge, der sidder på gulvet foran hende. De hopper af angst, da et klædeskab i persisk stil braser 
sammen, og ilden spytter ud i alle retninger.

“Hvad har I gjort ved min far, luder?” Omar på gulvet bruger den sidste flig af mod, han har tilbage. 
Pigen ved siden af prøver at tysse på ham. “Hold din kæft, biatch!” råber han og stikker hende én 
på siden af hovedet. “Hvad har I gjort ved min far?” gentager han til Hotshot, mens pigen trækker 
sig væk fra ham. Hotshot stirrer tomt på Omar et sekund, mens gardinerne går i flammer bag dem. 
Så svarer hun: “Din far er død. Omega skød to kugler gennem hovedet på ham. Du kan se resterne 
af hans hjerne ude i køkkenet. Din mor døde, da hun prøvede at hævne din far.” Og nu er det dig, 
tænker Hotshot og lægger igen tommelen på knappen.

Det er ikke, fordi hans far var en terrorist, og hans mor ofrede sig helt meningsløst. Det er, fordi 
han er for dum. “Du der,” kommanderer hun til pigen. “Smut ud og få nogle til at kigge på din kind.” 
Pigen snubler hen over nedfaldne lamper og brændende træstumper, haster ud ad døren. Omar 
stirrer trodsigt op på Hotshot, fuld af foragt. Hun kan ikke blive enig med sig selv, om hun vil dræbe 
ham eller ej, tænker tilbage på Dervish. Den gamle superperker, som blev stemt ud af programmet 
sidste år og erstattet med uduelige Black Arrow. Det er ikke så længe siden, hun så ham, så, 
hvordan det tærede på ham ikke at være superhelt længere. Han ville have vidst, hvad der skulle 
gøres nu ...

“Du skal kraftedeme ikke slå din kæreste, din nar, lige meget om din far og mor lige er døde, for det 
var de fucking selv ude om! Nu skal vi fandeme ikke have dig til at dø også, okay? Så luk røven og 
tænk dig rigtig godt om, for hvis du og jeg ses igen, så får du med flammekasterne! Fatter du det, 
din nar? Lad være med at slå hende, det står der sgu ikke noget om i din koran!” Hotshot hiver fat 
i Omar, trækker ham gennem flammerne og smider ham hovedkulds ud ad vinduet. Omar skriger, 
og hans ankel smadres med et knas, da han lander en etage længere nede. Hotshot selv tager den 
sikre vej ud, tilbage gennem branden.

“Hvad gik det ud på?” spørger Felicia, da Hotshot når ud til politiafspærringen. “Tøsen lyder, som 
om du har reddet hendes liv.” Rasmus Lade kommer styrtende med kameraet: “Vi har lige set en 
ung mand kaste sig ud fra første sal, kan du fortælle mere om dramaet?”

“Nej,” svarer Hotshot. Det overrasker hende ikke, at episoden med Omar og hans kæreste ikke 
bliver nævnt med ét ord i Nyhederne samme aften. Det styrker hendes tro på, at hun gjorde det 
rigtige. Tak, Dervish. Men det er skræmmende, at hun var så tæt på at gøre noget andet.

De andre Superheroes er:
• Mr. Right, gruppens muskelmand og såkaldte leder. Ikke den skarpeste i klassen, faktisk lidt af en 

pauseklovn, når han puster sig op og spiller helt. Og han lugter langt væk af coke-misbruger. Men ét 
eller andet sted vil han det rigtige. Respekt for det.

• Omega, supersoldaten ... eller skal vi sige superpsykopaten? Han er da vældigt effektiv og farlig, men 
det er ufatteligt, at han kan få så lang snor. Han burde blive sendt væk sammen med sine venner fra 
Dansk Front.

• Felicia, den menneskelige sneleopard. I starten var hun møgirriterende, men hun er sgu tjekket nok - 
og dejligt beslutsom, når det gælder. Der er bare noget inde i hende, som er gået helt i stykker.

• Black Arrow, som for en måned siden erstattede Dervish og tog cirkusstilen til nye højder. Hvad sker 
der med det der ongo-bongo-jungletøj? Og trickpile? Hvis hun så bare havde en smule hjerne ...

• Før du kom med i gruppen, var Utopia blevet dræbt af en bande bankrøvere. Kampsportseksperten 
Dervish var din bedste ven i showet, men blev stemt ud af seerne for et halvt år siden. Du savner ham 
virkelig. Han var totalt afbalanceret, supercool. Og han var der absolut ikke for sjov, men fordi han 
troede på en større sag.

HOTSHOT



SAGSMAPPE ’HOTSHOT’

Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
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Kodenavn
Licens udstedt
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licensudstedelsen

Genetiske modifikationer

Fysisk profil

Psykologisk profil

Superheltehistorik

Bemærkninger

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18. marts 
2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 5. september 2009 om 
offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker og Bekendtgørelse af 13. maj 2013 om magtanvendelse til 
forsvar for almenvellet.

Maria Almeda Hansen
Vesterbrogade 144, 1620 København V
3. november 1988
1,65 m
60 kg
Grå/grøn
Rødbrun
Ugift
Hotshot
1. december 2011. Fornyet pr. 1. januar 2013.

Superhelteudvalget fandt, at MAH fremstod som en ansvarsbevidst person, hvis 
psykiske styrke gjorde hende velegnet som superhelt. Udvalget betingede sig dog, 
at der blev taget hensyn til hendes lave fysiske kapacitet i den videre udvikling af 
Hotshot. 

Dermatologisk regulering. Styrkelse af muskelstrukturer. Bearbejdelse af immun-
forsvar. Modifikation af vejrtrækningsfunktioner.

MAH fremstår som en almindelig ung kvinde. Grundet genetiske modifikationer 
har MAHs hud en let rødlig glød. MAHs hud er ydermere immuniseret over for 
varmepåvirkning, og MAHs modificerede vejrtrækningsfunktion gør hende i stand 
til at fungere normalt under særdeles iltfattige forhold. MAH er udstyret med py-
roteknologi i form af en specialdesignet flammekaster på hvert håndled, udviklet 
af Positronix A/S.

MAH er opvokset i Ishøj, en forstad til København, hvor hun gennem barndommen 
oplevede voldsomme omvæltninger som bragte hende på kollisionskurs med 
myndighederne. Faderens død og moderens alkoholmisbrug førte MAH ind i en 
oprørsk fase, som bragte hende ind i områdets uheldige ungdomsmiljøer. MAH har 
siden bearbejdet barndommens oplevelser og fremstår nu som en let usikker, men 
idealistisk kvinde. 
TV6 anførte i sin kommentar til licensansøgningen, at MAH har et stærkt hjerte og 
stor viljestyrke samt et idealistisk gemyt.

1. december 2011: Opnår licens og underskriver 1-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2012: Debut på tv. Første indsats mod kriminalitet.

Ved licensudstedelsen bemærkedes, at MAH som teenager havde været straffet 
for vold, indbrud og tyveri, men at MAH efter ophold på diverse institutioner 
syntes fuldt rehabiliteret fra denne adfærd.
Ved licensudstedelsen udstedtes endvidere speciel våbentilladelse til MAH i 
henhold til Lov om våben og eksplosivstoffer § 6d, stk. 1.
19. marts 2013: Sigtet for vold med døden til følge efter en aktion mod 
rufferivirksomhed i Hørsholm. Tiltalen frafaldet grundet bevisets stilling.
15. maj 2013: MAH tildeles øgede beføjelser til magtanvendelse som følge af den 
aktuelle sikkerhedssituation.

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE



POWERS
Blast 9
Du bærer flammekastere på armene (se under Attack).

Extra: Area (Explosion)
Du kan bruge dine flammekastere med eksplosiv effekt. Du 
rammer automatisk alt inden for 12 meters radius af eksplo-
sionen (se under Attack).

Obscure 3
Ved at antænde omgivelserne kan du indhylle et område på 
8 meters radius i tyk røg.

Immunity (Fire)
Du er så godt som immun over for ild. Du klarer automatisk 
alle saving throws og checks mod effekter baseret på ild.

Enhanced Constitution 5
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 4
Er medregnet under Stats.

Protection 2
Dit kostume beskytter mod angreb (er medregnet under 
Saves).

Protection 2
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Sensory Shield 3
Du bærer beskyttelsesbriller, som beskytter dig mod at blive 
blændet og andre angreb mod øjnene og synet.

Ultravision
Dine beskyttelsesbriller gør dig i stand til at se i mørke 
(ultraviolet syn).

FEATS
Attack Specialization (Flameblast) 1
Du er trænet i at skyde med din flammekaster (er medregnet under 
Attack).

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 1
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

SKILLS
Acrobatics +8
Bluff +6
Computers +4
Disable Device +4
Drive +8

Gather Information +6
Notice +6
Profession: Mechanic +6
Stealth +8

SAVES

INITIATIVE
+4

SPEED
Run 30

DEFENSE
17

ATTACK

HERO POINTS

HOTSHOT

STR 11 0
DEX 18 +4
CON 19 +4
INT 11 0
WIS  15 +2
CHA 14 +2
  Bonus

 Skill Damage Special

Punch +4 15
Flameblast +6 24 -2 Dam Save
Explosion n/a 24/20 12 m radius 
(alle inden for radius ruller et Reflex Save, sværhedsgrad 19. 
Hvis de klarer, ruller de Damage Save mod 20, ellers mod 24)

Damage  +8
Fortitude  +4
Reflex  +4
Will  +6

STATS



DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden. 
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller 
højere end modstanderens Defense, har man ramt. 
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet 
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller 
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til 
skade:

Reglerne - Mutants & Masterminds

Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a. 
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et 
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til. 

På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare 
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel 
til angreb på afstand - det afgør spillederen.

I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero 
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

Save mod Damage Resultat Effekt
Misser med 1-4 Bruised Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan 

du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller 

du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke 
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert 
minut, der går.

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis 
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs 
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende 
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.

Misser med 20+ Killed Død på stedet.

HERO POINTS

1. Prøv igen! Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du   
 ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
2. Jeg dukker mig!  Du får +5 på Defense i en runde.
3. Ny luft! Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra   
 bevidstløs tilstand.
4. Jeg kommer mig!  Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.



BLACK ARROW



Castingen var hård. Det var helt vildt, så mange mennesker der stod ude foran de der studier i 
Field’s, hvor man skulle interviewes og prøvefilmes. Jeg tror, der må have været mindst 5.000. 
Nogle af tøserne foran mig havde næsten ikke noget tøj på. Jeg gad vide, om de troede, de fik 
bedre chancer ved at bolle én eller anden. Ligesom de piger, som ikke nøjes med deres show, når 
de er ude at danse, men også går med en fyr hjem, hvis han flasher de rigtige kreditkort. Det fik de 
ikke noget ud af til castingen, for der var alting helt straight. Selvfølgelig, det var jo Superheroes.

Pigen foran mig fik nu ellers en hård medfart. Det var lidt som at stå tilbage i skolegården igen, 
hvor tøserne havde travlt med at pege ad Yildiz. Der var så mange gange, hvor jeg havde lyst til 
at skrige: “Jamen, så mob da mig i stedet for, jeg er også perker! Bare fordi jeg ikke kommer fra 
Tyrkiet, men kun er halvt jamaicaner, bare fordi jeg ikke har en stor næse, men store patter, så gør 
det mig ikke til mindre indvandrer.” 

Den muslimske pige kom tudende ud fra auditionrummet, og jeg lukkede igen øjnene og fokuserede 
på min performance - og målet! Tænkte på Dervish, som blev stemt ud som superhelt for et halvt 
år siden. Jeg stemte ikke på ham, men der var åbenbart mange, som havde noget imod hans brune 
hud. Jeg har selv en nydelig kaffefarve, men jeg var ikke bange for, at det samme ville ske for mig. 
Slet ikke. Jeg var sikker på, at jeg som Superhero kunne gøre noget for utroligt mange mennesker. 
Hvis ikke man må tro på, at man kan gøre en forskel ... Hvad skal man så tro på?

Det har mine forældre altid sagt. Tro på dig selv. Vær dig selv. Gør en forskel. Simple leveregler, 
som de selv er de bedste til at efterleve. En dansker og en jamaicaner, som altid har fået tingene til 
at fungere, fordi de elsker hinanden. Selv om det ved Gud ikke har været let for min mor at være 
en sort kvinde, der flyttede til Danmark for at være sammen med sin drømmefyr. Da jeg kom og 
sagde, at nu ville jeg for alvor tage min dans seriøst og blive én af Danmarks bedste showdansere, 
svarede mor og far: “Det lyder superspændende, Delilah!” Da jeg et par år senere sagde, at jeg 
ville være superhelt, sagde de: “Vi er så stolte af dig. Når du sætter dig for noget, lykkes det altid.”

Derfor var jeg også sikker på, at jeg havde supergode chancer for at vinde castingen og blive den 
nye Superhero. Og sådan blev det - uanset at jeg undervejs gik fra at være Black Dancer til Black 
Mamba til Black Arrow.

“Hvorfor vil du være med i Superheroes, Delilah?” spurgte de i auditionrummet.
“Jeg vil være med til at gøre Danmark til et bedre sted at leve i og beskytte de svage,” svarede jeg 
fuldstændig sandfærdigt.
“Hvordan tror du, at du kan gøre en forskel i gruppen?” spurgte de.
“Jeg kan være gruppens positive ånd, og så vil jeg være den perfekte partner for Mr. Right.” Heller 
ikke løgn.

Under hele seancen stod der en kvinde i jakkesæt og kiggede med omme bagved. Jeg fik senere at   
vide, at hun var Superheroes’ marketingchef. Da jeg var på vej ud, overhørte jeg, at hun gik hen til 
dommerbordet og sagde: “Hende der, hun er da så lækker, at det ville være en forbrydelse ikke at 
tage hende.” 

Tak, siger jeg bare!

DELILAH EMBORG



De tror, at chaufføren døde under sammenstødet, men han viser sig at være ganske levende. Mens 
Mr. Right vender sig mod kameraerne for at fortælle, hvordan han forhindrede terroristerne i at 
flygte, kaster chaufføren sig ud ad BMW’ens ramponerede sidedør med en maskinpistol i hænderne. 
For Black Arrow virker det, som om de næste sekunder varer en hel time. Mr. Right smiler skævt til 
hende, Omega tæsker det sidste liv ud af ham, der blev kylet ud ad bilens forrude, Hotshot beder 
tilskuerne om at holde sig på afstand. Og Felicia kigger ondt på Black Arrow, med kløerne fremme.

Black Arrow fornemmer terroristens pegefinger på aftrækkeren, hvordan han lægger an til skud. 
I en glidende bevægelse smyger hun sig forbi Mr. Right, mens hun trækker en pil fra koggeret og 
lægger buen an, lægger pilen for og spænder. Så falder det første skud fra maskinpistolen, og 
Black Arrow besvarer ilden, mens en tilskuer 50 meter længere væk bliver ramt i skulderen. Han 
overlever heldigvis, men det kan man ikke sige om terroristen. Black Arrows første pil smadrer hans 
hånd, og den anden sidder i højre øje.

Tilskuerne reagerer med en blanding af forfærdelse og jubel, men Black Arrow lægger især mærke 
til Mr. Right. Og til kameraerne, som straks stiller skarpt på hende. “Dagens heltinde!” råber Right 
og samler hende op i sin brede favn. Han er først lidt spændt i kroppen, slapper så af og overgiver 
sig til kysset og hende. Over hans skulder ser Black Arrow, hvordan Felicia surmuler. Kattekvinden 
er ikke længere alles darling. Get over it, girl.

Hun hopper ned fra Mr. Rights arm og smiler bredt til kameraerne. Det er, som om hun aldrig har 
lavet andet i sit liv, da hun poserer og svinger håret på plads med et kast med nakken. Hun ved 
godt selv, at det er alt for meget, ligesom den reklame med “Rigtige helte drikker Pepsi”, de skulle 
indspille i sidste uge. Men det ændrer ikke ved, at hun lige har forhindret, at nogen blev myrdet.

Stemningen er trykket, da de sidder i bilen på vej væk fra kamppladsen. Omega og Hotshot brokker 
sig over TV6. De har tilsyneladende svært ved at forstå, at det er tv-stationen, der betaler deres 
løn og sætter spillereglerne. Felicia har ikke brug for nogen særlig grund til at være mopset. Og Mr. 
Right mumler noget om, at han burde have reageret hurtigere. Da Black Arrow tager hans hånd, 
slår det hende, at det virker, som om de ikke helt selv tror på, at de er Danmarks superhelte. 

Superheroes’ faste journalist, Rasmus Lade, går i gang med sine sædvanlige interview i bilen:
“Black Arrow, dit hurtige indgreb reddede sandsynligvis flere menneskers liv i dag. Hvad følte du, 
da du lagde pilen mod buestrengen?”
“Man føler ikke så meget i sådan en situation. Det går ret hurtigt, ikke? Rent instinkt, jeg måtte 
stoppe ham. Bagefter ville man ønske, at det ikke havde været nødvendigt. Men det er jo dét, vi 
som Superheroes står for - kontant retfærdighed til dem, der ikke vil lytte til fornuft.”
“Mener du, at det danske samfund bør gøre noget mere kontant for at bremse truslen fra 
muslimerne?”
“Hvad mener du med truslen fra muslimerne?”
“Synes det ikke at være et faktum, at når der er nogen, der overvejer at begå terrorisme, viser de 
sig altid at være arabere eller andre såkaldte nydanskere?”
“Hør nu her, din spasser! Bare fordi man er mørk i huden, behøver man altså ikke være terrorist!”

Omega afbryder optagelsen med et voldsomt hosteanfald, for tredje gang i dag. Black Arrow er ikke 
sikker på, om han virkelig er syg, eller om han på én eller anden måde prøver at hjælpe hende.

De andre Superheroes er:
• Mr. Right, gruppens stærke mand og leder. Og din kæreste. Du er kun blevet endnu mere tiltrukket af 

ham, efter du lærte ham at kende i virkeligheden. Ind imellem ender han med at være helt akavet og 
forvirret, når han leder aktionerne. Det er sødt.

• Omega, superagenten, som kan være ret skræmmende, når han først folder sig ud. Men der er ingen 
tvivl om, at du kan lære meget af hans store erfaring fra militæret.

• Hotshot, som har alle de hårde pigebande-attituder, du kender hjemme fra Brøndby. Hende her er bare 
bevæbnet med flammekastere. Hun er nu cool, men svær at komme ind på livet af.

• Felicia, kattekvinden, som har været sur på dig fra dag ét. Hun må være misundelig.
• To af de oprindelige helte er ikke længere med. Utopia blev dræbt af en bande bankrøvere, og 

kampsportseksperten Dervish blev stemt ud af seerne for et halvt år siden. Det var held i uheld, for 
det er jo hans plads, du har overtaget. Han var ellers imponerende med det der karate.

BLACK ARROW
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Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
Hårfarve
Ægteskabelig status
Kodenavn
Licens udstedt

Begrundelse ved 
licensudstedelsen

Genetiske modifikationer

Fysisk profil

Psykologisk profil

Superheltehistorik

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18. marts 
2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 5. september 2009 om 
offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker og Bekendtgørelse af 13. maj 2013 om magtanvendelse til 
forsvar for almenvellet.

Delilah Emborg
Tranehaven 25, 2605 Brøndby
23. april 1991
1,64 m
56 kg
Brun
Sort
Ugift
Black Arrow
1. juni 2013

Superhelteudvalget fandt i lyset af resultatet af udvælgelsesprocedurerne i 
Superheroes Aspiranterne, at DE var fysisk og psykisk egnet.

Modifikation af nervecentre. Styrkelse af muskel- og senestrukturer. Dermatologisk 
regulering. Skærpelse af synssansen. Plastiske æstetiske procedurer.

DE fremstår som en ekstremt veltrænet ung kvinde, hvis behandling har gjort 
hende usædvanligt udholdende og samtidig forøget hendes smidighed og 
reaktionsevne ud over det normalt menneskeligt opnåelige.

DE er opvokset under trygge forhold i en familie af multikulturel baggrund i 
Brøndby. Hendes medvirken i Superheroes Aspiranterne var på overfladen drevet 
af et ønske om at “tjene samfundet”, hvilket med DE’s holistiske livssyn må forstås 
som alle klasser af det danske samfund. Den psykologiske profilering forud for 
licensudstedelsen fastslog, at DE har et dybereliggende motiv, idet hun ønsker at 
opnå accept og berømmelse ved at være superhelt. Dette er muligvis ikke erkendt 
af DE selv. Superhelteudvalget fandt, at DE’s selvtillid og ærgerrighed er nyttige 
kvaliteter for en superhelt.

15. januar 2013: Debut på tv i Superheroes Aspiranterne.
1. juni 2013: Opnår som vinder af Superheroes Aspiranterne licens med øgede 
beføjelser til magtanvendelse som følge af den aktuelle sikkerhedssituation. 
Underskriver 3-årig kontrakt med TV6.

POLITIETS  EFTERRETNINGSTJENESTE



POWERS
Weapon 8 (Bow)
Du er udstyret med en specialbygget, let compound-bue, 
bygget i aluminium og metallegeringer. I koggeret har du 
følgende typer pile:

Lette pile (Spitfires): Traditionelle pile, der giver Damage 20.

Blitz-pile: Har indbygget en lysgranat, der udsender et kort, 
skarpt glimt. Hvis du rammer, skal modstanderen rulle et 
Reflex Save mod 18 for at undgå at blive blændet. Hvis han 
bliver blændet, ruller han hver runde et Fortitude Save mod 
18 for at få synet igen. Han får +1 på dette save for hver 
runde, der går. Blændede modstandere har -2 på Defense, 
og der er 50% chance for, at deres angreb ikke rammer.

Snuble-pile: Udløser en indbygget snubletråd. Hvis du ram-
mer, ruller du et D20-check med +8, mens modstanderen 
ruller med enten STR eller DEX bonus. Hvis du vinder, væl-
ter han. Effekten virker ikke på modstandere, der står helt 
stille. Liggende modstandere har -4 på Attaok og Defense.

Taser-pile: Giver målet et elektrisk chok. Hvis du rammer, 
skal modstanderen rulle et Fortitude Save mod 15. Misser 
han med 1-4, er han dazed og kan ikke angribe. Misser han 
med 5-9, er han stunned, og misser han med 10+, er han 
unconscious (stunned og unconscious er forklaret på næste 
side). Hvis modstanderen bliver dazed eller stunned, ruller 
han hver runde et Fortitude Save mod 15 for at komme sig. 
Han får +1 på dette save for hver runde, der går.

Distance Sense
Du bedømmer afstande præcist og øjeblikkeligt.

Enhanced Constitution 6
Er medregnet under Stats.

Enhanced Dexterity 7
Er medregnet under Stats.

Protection 1
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Sensory Shield 5
Du bærer beskyttelsesbriller, som beskytter dig mod at blive 
blændet og andre angreb mod øjnene og synet.

FEATS
Attack Focus (Ranged) 1
Du er specialtrænet i afstandsvåben (er medregnet under Attack).

Attack Specialization (Bow) 1
Du er trænet i at skyde med din bue (er medregnet under Attack).

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer, 
der kan blive tiltrukket af dig.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som 
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 2
Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øre-
snegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spille-
deren vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også 
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Aim
Hvis du bruger en runde (full action) på at sigte, får du +4 på dit 
skud.

Improved Critical (Bow) 1
Du slår Critical Hit på 19-20, når du skyder med bue.

Improved Initiative 1
Du reagerer lynhurtigt i kamp (er medregnet under Initiative).

Quick Draw 1
Du trækker eller lader dine våben som en free action.

Seize Initiative
Du kan bruge et Hero Point på vinde initiativrullet i kamp.

SKILLS
Acrobatics +9
Bluff +7
Notice +5

Perform (Dance) +7
Search +4
Stealth +9

SAVES

INITIATIVE
+9

SPEED
Run 30

DEFENSE
20

ATTACK

HERO POINTS

BLACK ARROW

STR 9 -1
DEX 21 +5
CON 18 +4
INT 10 0
WIS  12 +1
CHA 16 +3
  Bonus

 Skill Damage Special

Punch +4 14
Bow +7 20 Critical 19-20
(se effekten af specialpile under Powers)

Damage  +5
Fortitude  +4
Reflex  +5
Will  +1

STATS



DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden. 
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller 
højere end modstanderens Defense, har man ramt. 
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet 
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller 
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til 
skade:

Reglerne - Mutants & Masterminds

Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a. 
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et 
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til. 

På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare 
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel 
til angreb på afstand - det afgør spillederen.

I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero 
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

Save mod Damage Resultat Effekt
Misser med 1-4 Bruised Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Misser med 5-9 Stunned Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan 

du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Misser med 10-14 Unconscious Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller 

du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke 
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert 
minut, der går.

Misser med 15-19 Dying Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis 
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs 
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende 
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.

Misser med 20+ Killed Død på stedet.

HERO POINTS

1. Prøv igen! Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du   
 ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
2. Jeg dukker mig!  Du får +5 på Defense i en runde.
3. Ny luft! Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra   
 bevidstløs tilstand.
4. Jeg kommer mig!  Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.




