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Indledning:

Velkommen til Reservoir Ducks II!
- Et scenarie der handler om seks kendte ænders endeløse kamp mod
tilværelsens urimelige krav om eventyr, spænding og fart. Et scenarie
hvor konspirationerne i et futuristisk cyberpunkagtigt Andeby truer med
at gøre livet ualmindelig surt for vores helte. Reservoir Ducks II er ikke
bare endnu en tømt Pengetank. Det er en fortælling der indeholder
mere end du har lyst til at vide om Andebys pæne indbyggere.

Det er vigtigt at understrege at vi helst skulle holde en vis �Andeby-stil�
gennem scenariet. Altså er det ikke �Toon-effekter� der skal dominere.
Den vigtigste huskeregel for et morsomt scenarie er, at ikke alle scener
behøver at være sjove.

Handlingen kort
Reservoir Ducks II foregår i et vådt, koldt Andeby i 2024. Det er
cyberpunkens tidsalder og det sætter sit præg på byen. Der findes et
par store megakorporationer som styrer byen med hård hånd, til trods
for at myndighederne pure benægter at dette skulle være tilfældet.
Kampen mellem korporationerne var temaet for Reservoir Ducks, hvor
Anderbilt Holding og von And Inc. kæmpede et bittert slag. Oplægget til
Reservoir Ducks II virker umiddelbart identisk med oplægget til etteren,
men der et par meget væsentlige forskelle, som gør at de to scenarier
bliver forskellige i opbygning og stil.
Onkel Joakims penge er endnu engang forsvundet fra Pengetanken.
Det vil være oplagt at mistænke Bjørne Banden for at stå bag. Det
gjorde de også i etteren, hvor de udførte bestilt arbejde for Anderbilt,
der havde lavet en alliance med Hexia. Denne gang er pengene imidler-
tid blevet fjernet af von And selv som led i en gigantisk svindel med
forsikringen.
Onkel Joakim får imidlertid et problem, da forsikringsselskabet (ejet af
Anderbilt) meddeler ham, at forsikringen kun dækker max. 1 milliard
(den gamle gnier har naturligvis kun tegnet den billige forsikring hos
Anderbilt). 3

Her er det at spilpersonerne, der indtil nu havde været fordybet i efter-
forskningen, kommer ind i billedet. De kommer nemlig i klemme, da
Onkel Joakim i medierne forklarer sagens �rette� sammenhæng og
samtidig udlover en dusør på 1 milliard til den som giver de afgørende
oplysninger om hvor ænderne er. Samtidig udlover han på de illegale
netværk en dusør på 2 milliarder for ænderne, døde eller levende. Det
skal bemærkes at ænderne indtil dette tidspunkt ikke ved, at Onkel
Joakim selv har gemt pengene af vejen.
Ænderne har nu brug for noget at forhandle med, hvis de skal over-
leve. Måske hugger de Lykkemønten eller måske går de til medierne.
Der er mange muligheder, og det vil være helt op til spillerne, hvad de
vælger at gøre, for herfra er scenariet helt åbent.

Reservoir Ducks (I)
Sommeren 1997 tilbragte jeg � svedende for dét var nemlig en sommer
som vor mor lavede dem � med at skrive et scenarie til Viking Con.
Scenariet var startet med en titel: �Reservoir Ducks�, der er et ordspil
over Tarantinos �Reservoir Dogs�.

Jeg udviklede snart idéen til en ægte Disney-Tarantino historie der
(næsten) kunne være som taget ud af en Jumbobog. Handlingen var
enkel: i et cyberpunk Andeby er Onkel Joakims Pengetank for en
gangs skyld blevet tømt for penge. Ænderne (vores hovedpersoner)
sporer, med hjælp fra Georg Gearløs, pengene til Bjørne-Banden, som
de �overtaler� til at vise dem hvor de har gemt pengene. Da de ankom-
mer til den nedlagte skole, hvor pengene skulle ligge i svømmehallen,
er de der imidlertid ikke.
BB er blevet hyret til at hugge pengene af en ukendt bagmand, men
ved at gennemrode BB�s e-mails finder ænderne et spor der fører dem
til hackeren Øjvind Ørn. Han kender heller ikke den ukendte bagmand,
men filerne på hans computer fører ænderne til Anderbilts super-
computer SCAM, som de tidligere havde set på Georgs værksted.
Anderbilt står dog ikke alene bag kuppet. Han har allieret sig med
Hexia de Trick som naturligvis er ude efter Lykkemønten. Scenariet
ender med at ænderne kæmper mod Hexia i Onkel Joakims �nedlagte�
atomkraftværk.
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En vigtig detalje man bør bemærke fra Reservoir Ducks I: der optræder
flere gange et mystisk firma �Darkwing Inc.�. Ænderne starter scenariet
med at være på en opgave hvor de skal sabotere Darkwings main
frame computer. I slutningen bliver det afsløret for ænderne (og Onkel
Joakim) at han i virkeligheden selv ejer Darkwing Inc.

Andeby er anno 2023 en våd storby, som ingen kan overskue og ingen
kan kontrollere. Byen har på én gang fået mere liv og samtidig virker
den død, fordrejet.
Samfundet har skiftet fra et pænt demokrati til et samfund domineret af
de multinationale korporationer, og hvor borgeren egentligt er ligeglad.
Resterne af f.eks. et politi eksisterer stadig, men korruptionen gennem-
syrer hele systemet.
Byens bygninger er af beton, stål og glas med store, faldefærdige kvar-
terer af bygninger fra det 20. århundrede. Centrum er et område på
flere kvadratkilometer, hvor der kun er liv om dagen. Om natten er det
kun korporationernes vagtkorps der kommer derind. Von Ands Penge-
tank ligger nøjagtigt i midten af denne betonørken.
Indbyggerne i Andeby passer sig selv, medmindre de er involveret i de
kriminelle handlinger, der som tiden går bliver mere og mere accepte-
rede, idet politiet intet kan stille op alligevel.

Kulissen:

Andeby � et vue
I fremtiden er det altid mørkt og regnfuldt. Solen står tilsyneladende aldrig
op. Andeby oplyses kun af trafikken, gadelamperne og noenreklamerne.
Byen er fyldt med snavs og der er en spændt stemning af frustration. Regnen
forvandler byens lys til et sørgmodigt, uvirkeligt skær, der understreges af
sirenernes hylen gennem natten, som ulve der tuder mod månen.

Pengetanken
Midt i Andebys jungle af kontorbygninger i glas, stål og beton. ligger en
græsklædt høj, hvorpå JvA Inc. hovedsædet ligger. En stålkasse med skarpe
kanter, badet i et orange lysskær fra natriumlamperne på plænen. Der er
kun ét vindue i bygningen, vinduet hvor man af og til ser Joakim von Ands
silhuet i de sene nattetimer.

Pengetanken ligger midt i Andebys centrum, et flere kvadratkilometer
stort område, kun med skyskrabere af beton, stål og glas. Der er hek-
tisk aktivitet om dagen, hvor folk arbejder i kontorene, men efter mør-
kets frembrud siges det, at området, bortset fra korporationernes vagt-
korps, kun bebos af Joakim von And efter mørkets frembrud. Alle an-
dre forretningsfolk styrer forretningerne hjemmefra, eller overlader
kontrollen til computeren.
Pengetanken er spækket til bristepunktet med de nyeste alarm-
systemer. Det er i hvert fald det indtryk von And gerne vil give Ande-
bys kriminelle elementer. I virkeligheden benytter von And et tyve år
gammelt system, der er sluttet til hans supercomputer.

Vagterne er kyborger af ældre model, bevæbnet med Stunzappere og
Mag-Pulse rifler.
Pengetanken indeholder, udover den store boks med guldet, von Ands
kontor og det store arkiv med supercomputeren »DUCK II 9000«. Det
er også i et sidelokale til arkivet, at rummet med Lykkemønten er ind-
rettet. Alarmsystemerne her er mere avancerede, men stadigvæk kan
de slås fra via »DUCK II 9000«. Alle disse lokaler ligger på øverste
etage.
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Darkwing Inc.
Omgivet af en høj mur og grønne plæner, ligger denne tietagers sorte kontor-
bygning i udkanten af Andebys forretningscentrum. Lyset fra halogen-
lamperne reflekteres i den blanke facade af sort glas.

Darkwing Inc. er en hypermoderne, state-of-the-art, high-tech kontor-
bygning med en facade af sort glas. Bygningen er ikke særlig høj, hvis
man sammenligner med de øvrige bygninger i kvarteret, men til gengæld
dækker den et stort areal.
Indgangene til bygningen er bevogtet af kameraer og bevægelsessensorer
(der kan sættes ud af spillet med en Mag-Pulse riffel). Desuden overvåger
et hold på min. tre bevæbnede (Stunzappere og Mag-Pulse rifler) vagter
hver indgang.
Mellem hver etage skal man igennem et sikkerhedstjek. Det er system af
bevægelsessensorer, metaldetektorer og identifikationsrutiner. Hver
sikkerhedspost styres af en AI minicomputer.
Supercomputeren »Darkwing« står på øverste etage. Derudover er grund-
planen ikke vigtig. Det vigtigste er blot, at det fremstilles som en high-
tech kontorlabyrint med lange korridorer og smarte alarmsystemer. En
udfordring.

Georgs Værksted
Værkstedet må være ret stort, og alligevel er pladsen knap. Fra gulv til loft
finder man elektronik i alle tænkelige afskygninger. Printkort blinker med
deres farvede dioder. Robotter stirrer tomt ud i luften med deres elektroniske
øjne. Og computere, oscilloskoper, transformatorer og airconditionen lægger
en dyb bas under elektronikkens kakofoniske symfoni af bippelyde.

Georg er et rodehoved. Han har et kæmpestort værksted og alligevel er
pladsen knap. Overalt er der reoler eller bare dynger af elektronik, pla-
stik, kunstfiber, stål og guderne må vide hvad ellers. Men ventilationen
virker godt, så lokalet er forbavsende køligt, når man tager den store
mængde tændt elektronik i betragtning.
I et hjørne af værkstedet har Georg indrettet en »operationsstue«, hvor
han arbejder med de and-droider han får ind.

Bjørne Bandens Gemmested
Gemt bag et faldefærdigt plankeværk, holder en campingvogn af ældre mo-
del. Den holder på en mark mellem en skrotplads og Andebys nye rensnings-
anlæg. Der strømmer et varm lysskær ud af de små vinduer og bader de
store stabler af tomme pizzabakker og den gamle lastbil i en gyldent skær.

Bjørne Banden bor i en gammel campingvogn. Den er parkeret på en
brakmark (Slyngelstien 13) mellem Andeby Skrot og Andebys nye ke-
miske rensningsanlæg.
Udenfor ligger stabler af ragelse og pizzabakker (Darkwing�s Pizza).
Desuden holder bandens gamle lastbil parkeret i indkørslen.
Indenfor er der sparsomt møbleret med et køleskab, en gammel com-
puter, en nøgen pære og et bord fyldt med pizzabakker.

Øjvind Ørns Lejlighed
Der er graffiti på væggene i opgangen, men man bemærker det næsten ikke.
Man er travlt optaget af at holde sig for næsen. Folk må kende hinanden her,
for man kan høre alle skænderierne, kabeltv-stationerne og de karakteristi-
ske lyde fra de unge, håbefulde eksperimental-musikere.

Øjvind Ørn bor i en rodet etværelses lejlighed i en boligblok, der forhå-
bentlig har kendt bedre dage. Lejligheden er fyldt til randen med snav-
setøj, pizzabakker (Darkwing�s selvfølgelig), opvask, tomme flasker og
naturligvis computerudstyr. Og netop computerudstyret er skyld i de
32° der er i lokalet. Derudover er væggene overklistret med tekniske
tegninger (Øjvinds drøm om selv at blive en stor opfinder). Reolerne er
fyldt med computermanualer og diverse lagermedier.
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Spilpersoner:

Dette afsnit er noterne til dig som spilleder om nogle af de ting, du skal
være særligt opmærksom på i forhold til de forskellige spilpersoner.

Anders: Hemmelig agent for politiet. Har et rigtigt skydevåben. Stadig lun på
Andersine.
Andersine: Yderst hemmelig agent for Anderbilt. Tidligere agent for politiet.
Har et rigtigt skydevåben.
Vims: And-droide. Kan ikke stunnes med Stunzappere. Gå i udu af Mag-
Pulse.
Rip: Hemmelig agent for Flintesten. Har et rigtigt skydevåben. Ultra-para-
noid.
Rap: Tidligere krigsveteran. Kybernetiske implantationer. Linket til Rup. Har
også et rigtigt skydevåben.
Rup: Tidligere agent for Anderbilt. Har et rigtigt skydevåben. Ved at Rap har
et rigtigt skydevåben.

Note om �linket�
Rap og Rup er blevet forbundet med et trådløst kybernetisk link. Linket
er et eksperiment som JvA Labs� teknikere har �overtalt� de to Ducks
til. Linket skal sætte de to i stand til at dele erfaringer, således at Rap
kan få hjælp fra Rups viden, hvis han skal hacke sig ind på en compu-
ter eller Rup kan bruge Raps erfaring til at sprænge en bro i luften.
Hvis én af dem bruger linket, vil han kunne bruge den andens færdig-
hed (f.eks. Alarmsystemer) én kategori dårligere end den anden selv
ville kunne.
Der er også en bagside ved linket: der er ofte �støj� på linien i form af
den andens tanker der blander sig og virker som stemmer inde i hove-
det. Desuden er linket endnu ikke sikret mod angreb udefra. Hvis Vims
f.eks. opdagede linket, ville han kunne hacke sig ind og blande sig. Det
ville han kunne gøre uden at de opdagede noget. Han kunne så vælge
at trække på deres erfaringer til eget brug, eller han kunne forstyrre
kommunikationen.
Derfor: hvis du synes Rap og Rup bruger deres tophemmelige link for
meget, så lad Vims opfange den trådløse kommunikation og lad ham
finde ud af hvad det går ud på.

Bipersoner:

Onkel Joakim
Steder: Pengetanken
Spor: Ingen
Motiv: At fordoble sin formue uden at blive afsløret. Sekundært: At
redde sine penge uden at blive afsløret. Tertiært: At blive reddet fra
Albert.
Rolle: Onkel Joakim er omdrejningspunktet for denne historie. Det er
hans penge der bliver stjålet. Det er ham der står bag og det er ham
der sender ænderne ud for at lede efter dem. Det er også ham der se-
nere beskylder ænderne for at stå bag kuppet og derfor udsætter en
kæmpedusør på dem.
Fremtoning: Onkel Joakim optræder i denne historie mest på video-
skærme. Han er vred, men mere fattet end ellers, når hans penge er
blevet stjålet.

Anderbilt
Steder: Anderbilt Bygningen
Spor: Han har på fornemmelsen at der er noget lusket ved kuppet.
Motiv: Anderbilt vil gerne have skovlen under Onkel Joakim. Derfor vil
han også gøre meget for at undgå at skulle udbetale en forsikrings-
præmie til ham. Også da det viser sig at Onkel Joakim kun er forsikret
for 1 milliard.
Rolle: Anderbilt holder sig i baggrunden. Det er muligt at ihærdige æn-
der opsøger ham på hans kontor, enten som et led i efterforskningen
eller for at bede om hans hjælp. Men han sender en e-mail til hans
agent (Andersine) om, at hun skal holde øjne og ører åbne. Han har
nemlig på fornemmelsen at der er noget lusket ved kuppet.
Fremtoning: Anderbilt er charmerende, scenevant og har endda sit
eget talkshow, der bliver sendt på flere af Andebys tv-kanaler. Og det
er pt. det mest sete program i byen. Anderbilt bliver dog hurtigt irrite-
ret når snakken falder på Onkel Joakim � for de er jo arvefjender.
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Guldiver Flintesten
Steder: Gåserød + Hvor-som-helst
Motiv: At blive verdens rigeste and
Rolle: Flintesten er klar til at træde til. Skulle von And komme i krise og
der åbner sig en chance for at Flintesten kan blive verdens rigeste and,
så er han klar til at gøre næsten hvad som helst.
Da ænderne kommer i knibe ser han en chance for at kunne udnytte
dem til at gøre Onkel Joakims tab endnu større. Hvis han hjælper dem
og de til gengæld vidner i en retssag mod Onkel Joakim om forsikrings-
svindlen, så vil han (næsten fair) kunne overtage titlen og blive hyldet i
Milliardærklubben. Hans eneste betænkning er, at Anderbilt under ingen
omstændigheder må vinde noget ved det.
Fremtoning: Flintesten vil gerne have et skummelt image, sådan rent
bevidst. Og han lægger heller ikke skjul på at han har spioner ude over-
alt og de gerne blander sig i andre folks sager med den viden Flintesten
Holding besidder.
Derfor foretrækker Flintesten også at optræde dramatisk. Han lever sta-
dig i en sort/hvid 1952 verden med sorte biler, trench coats, bløde hatte
og dæmpet gadebelysning. Og det er sådan en stemning han vil for-
søge at opbygge når han evt. gør sin entré for ænderne.

Højben
Steder: Darkwing Inc. + Hvor-som-helst
Spor: Hints om motivet bag Onkel Joakims forsikringssvindel. At pen-
gene skulle bruges til al hans ulovlige handel.
Motiv: At redde sit eget skind. Lokke ænderne i en fælde.
Rolle: Højben kan fremvise et nyhedsklip, hvor Darkwing Inc. bliver
nævnt flere gange i forbindelse med ænderne, som jo er mistænkt og
efterlyst for kuppet mod Pengetanken. Derfor påstår han at han gerne
vil hjælpe dem.
Det gør han for så vidt også, idet han kan fortælle dem, hvad Onkel
Joakim skulle bruge pengene til. Men han vil også meget gerne forsøge
at lokke dem i en fælde så han kan overgive dem til politiet og rense sig
selv for anklager. Men det kræver at han kan holde en længere samtale
i gang med dem, som hans teknikere senere kan klippe sammen til en
brugbar tilståelse fra ænderne.
Fremtoning: Højben vil dukke op når ænderne efterhånden har fundet
en brugbar plan til at redde dem selv. Han vil virke nervøs og kun som
en skygge af den legendariske �Darkwing� som han er kendt som i er-
hvervslivet (selvom ingen ved at det bare er Højben � og den ægte
Darkwing surmuler endnu mere).

Hexia de Trick
Steder: Hvor-som-helst
Spor: Ingen
Motiv: At smelte Lykkemønten om. Sekundært: At få fat i Lykke-
mønten.
Rolle: Når ænderne kommer i knibe vil Hexia meget gerne hjælpe
dem. Hvis de altså kan skaffe hende Lykkemønten til gengæld. Hvor-
dan hun vil hjælpe dem? Tja, hun har jo før fortryllet Onkel Joakim,
så mon ikke hun skulle kunne få ham til lige at gå på tv et par minut-
ter og afblæse jagten på ænderne?
Fremtoning: Hexia er hidsig. Det kommer af mange års bitre skuffelser
i hendes endeløse forsøg på at få fingrene i Lykkemønten. Men hun er
jo også lidt en �godte� � ikke helt ung længere, men den slags kan ord-
nes med simpel trolddom. Derfor vil hun da også skrue charmen på
overfor ænderne og forsøge at negligere det der med Lykkemønten.
For hun gør det jo mest fordi de er så søde� (klart nok!)

Øjvind Ørn
Steder: Øjvind Ørns Lejlighed
Spor: Kasserede smådele til Onkel Joakim-droiden.
Motiv: At blive en større opfinder end Georg. Sekundært: stjæle Ge-
orgs idéer.
Rolle: Øjvind Ørn er en ynkelig hacker der lever i sin rodede lille lejlig-
hed i Andebys mest suspekte kvarter. Men han har da talent. Gennem
det sidste stykke tid er det f.eks. lykkedes ham at lave en stribe vel-
lykkede indbrud i Georgs Værksted. Øjvind Ørn har desuden leveret
og fremstillet de fleste af de løsdele som Albert har brugt til at bygge
den falske Onkel Joakim. Men kuppet i Pengetanken har han ikke no-
get med at gøre. Men hvis man spørger ham, vil han tydeligvis få me-
get dårlig samvittighed � for det er ikke længe siden han var inde i
Pengetanken og stjæle fortrolige oplysninger. Men det foregik alt sam-
men elektronisk i Pengetankens main frame.
Fremtoning: Øjvind Ørn trisser rundt i underbukser i sin stegende hede
lejlighed. Det meste af Øjvinds liv foregår i Cyberspace og det kan
man godt mærke på ham. Hans sociale adfærd i selskab med andre
lader en del tilbage at ønske.
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Georg Gearløs
Steder: Georgs Værksted.
Tip: Hvis spillerne under andet akt søger hjælp hos Georg � så kunne
hans værksted være tomt når de ankommer. Det er så ikke godt at vide
hvordan han så vil reagere, hvis han finder 6 efterlyste ænder i færd
med at rode i hans ting�
Spor: (guldsnifferen)
Motiv: At undgå for meget ballade
Rolle: Georg er en troldmand. Han kan lave alt hvad man kan forestille
sig (næsten), men som alle troldmænd, så må man tage det gode med
det onde. Intet er perfekt � heller ikke Georgs opfindelser. Desuden er
sådanne tjenester ikke gratis og i en rå by som Andeby har et geni som
Georg mange fjender.
Fremtoning: Georg er nervøs. Han har haft en del indbrud for nyligt og
har modtaget trusler. Derfor vil han gerne forsøge at indskrænke sin
kundekreds. Men alligevel er han i bund og grund snakkesalig og villig
til at hjælpe.

Bjørne-Banden
Steder: En forladt lagerbygning i Andebys udkant.
Spor: Bjørne Banden har ikke plyndret Pengetanken. Men de har røvet
en bank i stedet.
Motiv: At få fat i en hulens bunke penge. Sekundært: At få fat i Onkel
Joakims penge.
Rolle: Bjørne Banden er scenariets hovedmistænkte. Nu har de så
mange gange før forsøgt at slippe væk med Onkel Joakims penge, så
hvorfor skulle det ikke være dem igen? Men de er altså uskyldige denne
gang. Med hensyn til Pengetanken altså. For de har samtidig med at
Pengetanken blev tømt, brudt ind i en af von Ands banker kort derfra.
Derfor bliver de særdeles paranoide, da ænderne dukker op.
Fremtoning: Ænderne finder ikke Bjørne Banden medmindre de forføl-
ger 176-761 og når hele vejen til det varehus hvor de gemmer sig.
Bjørne Banditterne vil ikke have noget vrøvl, så de er naturligvis tem-
melig truende overfor ænderne, indtil de finder ud af, at ænderne tror
de har tømt Pengetanken. Derefter bliver de mere afslappede og fortæl-
ler lystigt om deres kup i banken.

Albert
Steder: Pengetanken
Spor: Han skjuler den �ægte� Onkel Joakim i Pengetankens kuppel.
Motiv: At overtage kontrollen med Onkel Joakims finansimperium.
Normalt er det ikke hans motiv, men fordi noget gik galt, da Anderbilts
spioner ville plante en mikroskopisk mikrofon på ham, har han skiftet
personlighed.
Rolle: Alberts rolle er først at sætte ænderne ind i sagen. Senere bliver
det til en kamp mellem dem og ham, hvor han vil udnytte sit kendskab
til Pengetanken (inkl. Onkel Joakims muskedonner). Han kommer dog
først på banen som skurk, når hans Joakim-and-droide går i stykker.
Efter at være blevet afsløret er hans motiv at undgå at ænderne sladrer.
Fremtoning: Albert starter ganske venlig som altid. Men han vender
180° når and-droiden går i stykker. Også selvom ænderne endnu ikke
skulle have gennemskuet ham. Hvis den mikroskopiske chip ødelæg-
ges, bliver han normal. Chippen/mikrofonen kan ødelægges af et skud
fra et Mag-Pulse våben eller hvis det lykkes ænderne at bedøve ham,
så kan Georg finde den og fjerne den. Og han vil også kunne identifi-
cere den som en Anderbilt chip.

Snus
Steder: Snus arbejder i marken. Dvs. man kan finde ham alle de
skumle steder i Andeby � og som regel på de mest ubelejlige tidspunk-
ter.
Spor: Snus har selvsagt meget lidt at bidrage til ændernes efterforsk-
ning. Og dog giver hans irriterende attitude måske dem indirekte et
hint om, at der er penge involveret, som hindrer deres efterforskning.
Motiv: Snus vil meget gerne være politimester eller endnu bedre: politi-
direktør. Jo højere man kan kravle op ad karrierestigen, jo flere penge
vil folk betale for éns inkompetence. Er det ikke en herlig verden?
Rolle: Snus� rolle er primært at gå i vejen for ænderne. Dernæst skal
han udvise meget lidt forståelse for hvad de måtte have at sige � og
når de bliver efterlyst er han naturligvis lige i hælene på dem på de
mest ubelejlige tidspunkter.
Fremtoning: Snus er en strømer af den gamle, korrupte skole. Men han
er samtidig pligtopfyldende, ihærdig og tykpandet.
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Drejebogen:

Scenariet starter som var det et ganske �almindeligt� investigation-
scenarie. Spillerne tøffer lidt rundt i Andeby, snakker med bipersoner
og leder efter spor. Sådan fortsætter de med at samle brikkerne til
puslespillet, indtil vendepunktet.
Vendepunktet i Reservoir Ducks II ligger der hvor Onkel Joakim er nødt
til at finde en syndebuk. En syndebuk der har stjålet hans penge. Her
ender ænderne i fedtefadet. Med en dusør på deres hoveder handler
scenariet nu ikke længere om en gåde der skal løses, men om at over-
leve og redde skindet på næsen.
Hvordan spillerne vil klare den sag er svært at gætte på. Derfor er an-
den del af scenariet beskrevet noget løsere end den første del. Anden
del handler mere om forskellige bipersoners reaktioner og handlinger og
ikke så meget om konkrete scener. Jeg håber du ikke mister modet af
den grund.

Første del er opstillet i nogle scener der bestemt ikke behøver at tage
sig sådan ud eller komme i den foreslåede rækkefølge. Det er kun mit
gæt på de værktøjer du vil få brug for ikke at stå på bar bund i
ændernes efterforskning.
Formålet med første del er at ænderne selv skal være lige ved at op-
dage, at der ikke er nogen gode mistænkte i sagen og at der er noget
galt. Når de når det punkt, vender historien.
Bemærk at der sådan set er en tredje del af scenariet. Men om du får
brug for den afhænger af ændernes handlinger i anden del. Men hvis de
står overfor von And og måske prøver at afpresse eller true ham, så vil
de opdage plottet med Albert. Men ellers kan scenariet sagtens leve
uden at de finder ud af noget�

Anslag: Rendezvous med nr. 2

Ænderne vil sælge oplysninger om Cola-Cola til en journalist. Agenter fra
Flintesten Holding Inc. venter på dem i stedet. Morskaben slutter brat da
ænderne modtager nødopkaldet fra Pengetanken.

Havnen: Det er tåget på Dok 94 i Andebys Sydhavn. Den eneste be-
lysning er skæret fra de gule natriumlamper på skibene og de få
spredte halogenlamper på pakhusene. Der ligger et stort fragtskib
(containere med dåsemad) fortøjet ved Dok 94. Der står et par contai-
nere på kajen og en høj, gul kran står stille og venter på at morgen-
skiftet møder. Pakhuset er mørkt og aflåst og gennem de beskidte vin-
duer kan man skimte endeløse rækker af store trækasser.
Handlingen: Ænderne ankommer i Anders� bil. Først er de alene. Lidt
derefter ankommer en sort limousine hvor fire �gorillaer� stiger ud sam-
men med journalisten. Det var aftalen at han skulle være kommet
alene. Han går dog alene frem mod ænderne med en attachémappe.

Han åbner mappen så ænderne kan se de 25.000 Duckbucks som de
skulle have for disken med de fortrolige oplysninger om Cola-Cola. Så
snart de har udvekslet, trækker han en stunzapper frem og retter mod
dem. Samtidig retter de fire gorillaer deres stunzappere mod dem. Æn-
derne er nu lidt pressede og der skal tænkes hurtigt.
Personerne: 1 agent for Flintesten Inc. samt fire håndlangere med ky-
bernetiske implantationer (der både gør dem sejere, men også sårbare
for Mag-Pulse våben).
Baggrunden: Ænderne har arbejdet på at sælge nogle fortrolige oplys-
ninger om Flintestens selskab Cola-Cola til en journalist. Desværre er
journalisten ikke journalist men agent for Flintesten Holding.
Bemærkninger: Anders har disken som de forsøger at sælge.
Udgang: Netop som kampen er mest intens, lyder alarmsignalet på
ændernes armbåndscomputere: de skal smide alt hvad de har i hæn-
derne og komme til Pengetanken hurtigst muligt. Det kan måske blive
lidt problematisk under heftig beskydning at nå hen til bilen og komme
væk. Men sådan lyder ordren.
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Den indre Sherlock

Albert sætter dem ind i sagen. Onkel Joakim giver dem ordre til at begynde
efterforskningen. De sparsomme spor i og omkring Pengetanken opdages.

Pengetanken: Pengetanken ligger på en lille bakke i centrum af
Andeby. I græsset udenfor kan man se hjulspor og dækaftryk fra de
lastbiler som pengene er blevet transporteret væk på. Kontrolskabet til
alarmsystemerne sidder indenfor i forhallen i Pengetanken.
Handlingen: Albert tager imod ænderne udenfor Pengetanken og viser
dem ind i forhallen, hvor Onkel Joakim er klar ved videoskærmen. Han
sidder i sit jetfly på vej hjem fra en forretningsrejse i Langbortistan. Det
er en meget dårlig forbindelse, men budskabet er klart: ænderne skal
skaffe pengene tilbage igen, inden Onkel Joakim lander i Andeby Luft-
havn 9 timer senere.
Alarmsystemet har været ude af funktion en tekniker (Rup eller Vims)
vil hurtigt kunne se, at det skyldes en lille sort elektronisk dims der sid-
der i kontrolskabet, koblet på alarmsystemet. På den lille dims står et
serienummer der kan spores til Georgs værksted, hvis man søger lidt på
Plutonet.

Dækaftrykkene i mudderet udenfor Pengetanken kan også give et hint.
Det er ikke lige til at spore hvilken slags lastbil der er tale om (men en
forespørgsel til ændernes kontakter hos politiet kan give et svar efter
nogle timer). Tilsvarende dækaftryk findes ved Bjørne Bandens forladte
skjulested.
Personerne: Albert og Onkel Joakim
Baggrunden: Pengetanken er tømt for penge. Tyvene har placeret en
elektronisk dims i kontrolskabet der styrer alarmsystemet. Derefter har
de skåret hul i muren og kørt pengene væk på lastbiler.
Bemærkninger: Ænderne skulle helst finde et spor eller to de kan ar-
bejde med. Det burde ikke være så svært, men hvis de overhovedet
ikke vil som du vil, så lad dem lede alt det de vil og lad dem finde alle
mulige mistænkelige spor (tabt værktøj, tøjstrimler osv.). Du behøver
nemlig ikke spekulere på hvad de skal føre til.
Udgang: Scenen slutter når ænderne ikke mener der er flere spor at
komme efter eller de vil i gang med at efterforske dem de har fundet.

Første Akt: Kriminalromanen

Der er vel nok lige så mange måder at gribe en efterforskning an på
som der er rollespillere. Derfor vil det følgende kun blive forslag til sce-
ner og rækkefølgen af dem er tilfældig. Men det er denne del hvor der
vil blive mest brug for en masse hurtige improvisationer omkring
bipersonerne og de steder som spillerne vil besøge. For deres fantasi
kan hurtigt blive meget kreativ.

Den vigtigste mission i første akt er at holde tempo og action nede på
et minimum. I hvert fald i starten. Først når spillerne enten mener, at
nu har de virkelig fat i noget eller nu er de helt på bar bund og alt ser
sort ud, så kommer vendepunktet der fører scenariet over i andet akt.

Brutalitet og vold vil ikke give spillerne mange spor at arbejde med.
Det er vigtigt at spillerne i dette akt lærer deres rolle at kende og giver
sig tid til at opbygge nogle indbyrdes relationer. Så hvis spillerne insi-
sterer på at storme hver eneste bygning i Andeby, så vil de fleste af
dem de gerne vil tale med nok vælge at stikke af.
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Georgs Værksted

Et besøg hos Georg ender med at sporet løber ud i sandet.

Georgs Værksted: Se beskrivelsen
Handling: Georg kan bekræfte at den dims ænderne har fundet i Penge-
tanken stammer fra hans værksted, og at den blev stjålet for et par
uger siden. Georg har ikke nogen idé om hvem der gjorde det, og det
undrer ham, at han ikke har hørt nogen rygter om folk der pludseligt
har fået nogle spændende ting til salg.
Personer: Georg Gearløs
Baggrund: For et par uger siden var der indbrud i Georgs værksted. Der
blev stjålet en del værktøj, computerudstyr og forskellige dimser.
Blandt andet den der blev brugt til indbruddet i Pengetanken. Georg har
ingen idé om hvem der gjorde det. Men dimsen var oprindeligt bestilt af
en fyr fra Darkwing Inc.

Bemærkninger: Georg må gerne vise diverse projekter frem. Han vil
nemlig være nyttig at komme i tanke om senere i scenariet, når jorden
begynder at brænde under ændernes fødder.
Udgang: Georg kan desværre ikke hjælpe dem selvom han gerne ville.
Han tilbyder dog at forsøge at færdiggøre den �guldsniffer� han engang
begyndte at konstruere. Den kunne måske hjælpe dem til at spore On-
kel Joakims guld.

Bjørne Bandens forladte tilholdssted

Bjørne Banden er sporløst forsvundet. Kun affaldet og den lyse plet afslører
hvor deres husvogn plejede at stå. Opmærksomme ænder vil finde nogle be-
kendte dækaftryk i mudderet.

Stedet: For enden af en mudret vej, badet i skæret fra lamperne på
Anderbilts kemisk fabrik og lige udenfor hegnet omkring Andeby Los-
seplads, ligger Bjørne Bandens tilholdssted. Normalt holder der her en
campingvogn omgivet af dynger af skrammel og affald, men nu er der
bare en bar plet, hvor campingvognen før holdt. I mudderet kan man
finde dækaftryk der svarer til dem udenfor Pengetanken, men man kan
ikke se hvor de kommer fra eller i hvilken retning de er kørt.
Handling: Da ænderne ankommer til stedet er det tydeligt at Bjørne
Banden ikke er der. Deres campingvogn er væk. Hvis ænderne leder
efter spor, der kan fortælle hvor Bjørne Banditterne er forsvundet hen,
vil de kun finde hjulsporene, der ved nærmere undersøgelse viser sig at
komme enten inde fra lossepladsen eller fører ind på den. Lossepladsen
er omgivet af et elektrisk hegn.

Personer: ingen
Baggrund: Bjørne Banden er fortrukket fra deres gamle tilholdssted
fordi de for ganske få timer siden røvede en bank (ejet af JvA Inc.).
Det skete samtidig med at Pengetanken blev tømt (de gravede en tun-
nel til boksen). Derfor har de faktisk et skudsikkert alibi.
Bemærkninger: Formålet med denne scene er at få spillerne til at tro at
Bjørne  Banden står bag, fordi de er forsvundet og formentligt ikke har
rent mel i posen.
Denne scene vil naturligvis kun forekomme i fortællingen, hvis spillerne
vælger at finde Bjørne Banden.
Udgang: Hvis spilpersonerne vælger at bruge meget tid på at under-
søge stedet for at lede efter spor, så er det ikke utænkeligt at de vil nå
frem til at lastbilerne godt kunne være kørt ind på lossepladsen. Hvis de
forsøger at komme ind på lossepladsen, så er det nok nu at Andeby
Politi kigger forbi. Ellers må de selv vælge hvor de vil hen efter at være
blevet trætte af at finde ingenting.
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176-761

Lige pludselig får de øje på hinanden. Bjørne Banditten og ænderne. Han
har favnen fuld af bæreposer og flygter til sin bil med dårlig samvittighed. Så
er der biljagt.

Sted: Denne scene starter et neutralt sted i Andeby. F.eks. på en tank-
station eller på en Darkwings Pizza restaurant. Derefter kan det hurtigt
udvikle sig til en længere biljagt gennem Andeby indtil ænderne enten
får stoppet 176-761 eller han evt. slipper fra dem.
Handling: Ænderne er ved at tanke op. Enten bilen eller deres maver.
Måske får de blot øje på hinanden i et lyskryds. Under alle omstændig-
heder forsøger 176-761 at slippe fra dem i hans bil. Hvis ikke de får
stoppet ham eller lader ham tro han har rystet dem af sig, vil han køre
til pakhuset hvor resten af banden venter.
Hvis ænderne får fanget Bjørne Banditten eller evt. trænger ind i pakhu-
set og på et tidspunkt får en bandit i tale, så vil det hurtigt fremgå at de
taler forbi hinanden og at Bjørne Banden intet har med Pengetanken at
gøre denne gang.
Personer: 176-761 (Bjørne Banden)

Baggrund: Bjørne Banden har plyndret en bank og er nu i et pakhus i
udkanten af byen i færd med at tælle byttet op. De er blevet sultne og
176-761 er kørt efter mad. Naturligvis får han dårlig samvittighed da
han genkender ænderne � for den bank de plyndrede tilhørte JvA Inc.
(men det ved ænderne ikke) � derfor tror han at de vil knalde ham for
det. Ænderne vil på deres side mistænke BB for at have tømt Pengetan-
ken.
Bemærkninger: Formålet med denne scene er at overbevise spillerne
om, at det ikke er Bjørne Banden der står bag. Derfor er det naturligvis
også mest hensigtsmæssigt at de fanger 176-761.
Udgang: Enten kan ænderne fortrække i skam, eller måske taber de
biljagten. Bedre vil det være hvis von And nu går på tv og erklærer sa-
gen for delvist opklaret og udsætter dusøren på ænderne.

Wienerbrødspatruljen

�Kollegerne� fra Andeby Politi dukker op og blander sig. Fornærmelser kan
frit udveksles. Ænderne må fortrække fra stedet.

Sted: Ikke vigtigt. Andeby Politi dukker bare op på det tidspunkt hvor
de passer ind. Hvis ænderne fanger 176-761 så lad Politiet dukke op
kort efter. Eller måske hvis de forsøger at bryde ind på lossepladsen
ved Bjørne Bandens gamle skjulested.
Handling: Snus og betjentene ankommer til stedet i bil. Snus vil sarka-
stisk beskylde ænderne for at hindre efterforskningen (betjentene gri-
ner). Derefter vil han bede dem forsvinde og overlade efterforskningen
til de professionelle.

Personer: Snus, betjente
Baggrund: Andeby Politi har modtaget en slat penge for at genere æn-
derne. Det ved Snus dog ikke, han tror at han virkelig er i gang med at
opklare sagen om Onkel Joakims stjålne penge.
Bemærkninger: Undgå at spillerne forsøger at kæmpe mod politiet.
Udgang: Alt efter hvor lang tid der er gået af scenariet, kan denne
scene enten slutte med at ænderne blot skrider fra politiet eller mere
dramatisk, at Andet Akt starter:



1

2

3

431

Det handler om at være�

Onkel Joakim lander i lufthavnen. Ænderne bliver kaldt derud. Forsikrings-
agenten fortæller Onkel Joakim, at hans forsikring ikke dækker mere end 1
milliard af det stjålne.

Sted: Andeby Lufthavn, et travlt sted. Onkel Joakim kalder ænderne
derud for at de skal hente ham. Med som passager derud skal de have
forsikringsagenten fra Anderbilt Alm. Brand.
Handling: Onkel Joakim kalder på ænderne ude fra Andeby Lufthavn.
Han er ankommet tidligere end forventet og de skal komme og hente
ham. De skal have forsikringsagenten med. Forsikringsagenten fortæl-
ler Onkel Joakim at den forsikring han har tegnet desværre ikke dæk-
ker mere end 1 milliard, altså slet ikke engang en brøkdel af det han
har mistet.

Personer: Onkel Joakim, Anonym forsikringsagent
Baggrund: Onkel Joakim har tegnet en billig forsikring. Han er jo en
gammel gnier. Og Anderbilt skriver alting med meget små bogstaver,
så Onkel Joakims forsikring dækker kun �10% eller max. 1 milliard af
kontantbeholdninger.� Altså har Onkel Joakims plan givet bagslag.
Derfor må han hurtigt udtænke en reserveplan. Det er derfor ænderne
senere bliver anklaget.
Udgang: Da Onkel Joakim er vågnet igen, skælder han sine uduelige
nevøer ud og sender dem straks afsted for at finde hans penge igen.

Andet Akt: Andejagten

Nu begynder tingene at gå anderledes hurtigt. Ænderne efterlyses i hele
byen og mister alle(?) deres trofaste kontakter. Det kan se meget sort ud, og
det haster under alle omstændigheder med at finde en løsning.

Der er mange mulige løsninger eller udveje på den penible situation
ænderne er havnet i. Præcis hvad spillerne vælger at gøre er svært at
gætte på, så derfor vil beskrivelsen af dette akt, kun fokusere på, hvad
udfaldet bliver af nogle overordnede løsninger. Det vil sige at hvis æn-
derne vælger at forlade byen og flygte til Langbortistan, så har jeg
ikke beskrevet hvad der sker, hvis de vælger at flygte med fly, skib, bil
eller ufo, men derimod kun hvilke problemer der er med blot at flygte
og hvordan det påvirker historien.

Hovedvægten på denne del af scenariet er ikke gådeløsningen, men
snarere selve den følelse af jagt som ænderne gerne skulle få, når di-
verse dusørjægere (enhver slyngel eller taber i Andeby) vil indløse du-
søren på 2 milliarder Duckbucks.
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Se, Onkel Joakim er i fjernsynet!

Onkel Joakim taler til hele Andeby i en ekstra nyhedsudsendelse. Han fortæl-
ler at sagen er opklaret og man kun mangler at pågribe de skyldige.
Ændernes billeder toner frem på skærmen samtidig med at Onkel Joakim
forkynder at der er en dusør på 1 milliard DuckBucks til den der kan give de
afgørende oplysninger.

På alle tv-skærme, storskærme og radiokanaler toner billedet af Onkel
Joakim frem med Pengetanken i baggrunden. Han fortæller, at agenter
fra kriminalpolitiet i Andeby har opklaret kuppet, men man har endnu
ikke pågrebet de skyldige. Herefter toner særdeles vellignende billeder
af ænderne frem på skærmen, mens Onkel Joakim fortæller at han
udlover en dusør på 1 milliard DuckBucks til den der kan give afgø-
rende oplysninger der fører til deres pågribelse.

Kort efter er der livlig aktivitet på Plutonet. Ikke bare på grund af von
Ands tv-tale, men mere p.g.a. den uofficielle meddelelse han udsender
på Plutonet: Dusøren hæves til 2 milliarder til den der kan skaffe ham
ænderne, døde eller levende.

Alternativ:
Hvis flere af spillerne har spillet etteren og kan huske det med Darkwing
Inc. som ejes af Onkel Joakim selv, så er der en lidt mere raffineret
mulighed: Lad von And beskylde Darkwing for at stå bag kuppet. så
skulle spillerne nok selv kunne regne ud at der er noget galt. Når de
finder ud af det, kan von And liste efterlysningen af ænderne ud på
Plutonet.

Hvad sker der nu?

Gode råd er som bekendt dyre. Ænderne har mistet deres vigtigste kontakter
og er overladt til dem selv. Tiden er knap, så det haster med at blive renset for
anklagerne.

Intet kan stoppe CNN

En oplagt mulighed for ænderne er at gå til pressen. På nationalt
reklamefinancieret tv kan man med få minutters sendetid overbevise
alverden om hvad som helst. Problemet er at tv-stationerne ejes af de
store selskaber � og von And Inc. er ét af dem. Går de til f.eks. en tv-
station ejet af Anderbilt � så vil de have svært ved at komme ind,
medmindre de kan overbevise Anderbilt selv, om at han vil kunne tri-
umfere over Onkel Joakim på denne måde. Og det har han svært ved
at tro på selvom det lyder tillokkende.
En anden mulighed er at besætte en tv-station eller hacke sig ind på
signalet og udsende egne billeder i stedet. Det er lidt mere kriminelt og
risikabelt, men man kan selvfølgelig argumentere for, at hvis man
henvendte sig til en journalist, så ville det være meget svært at skulle
stole på ham/hende (det kunne jo være en agent for Onkel Joakim).

Den der ler sidst

Der er flere måder som man kan afpresse Onkel Joakim på. Sandhe-
den er han nok ikke så bange for, specielt hvis han har grund til at tro
at de ikke har nogen beviser, der er kraftige nok til at han behøver at
frygte dem. Har ænderne i stedet fjernet pengene fra det sted de lå
gemt eller måske stjålet Lykkemønten, så har de en klar mulighed for
at slå en handel af. Eller hvis f.eks. fra Pengetankens store main frame
computer har gravet oplysninger frem om Onkel Joakims mere for-
dækte forretninger og hvidvaskning af penge (gennem Darkwing Inc.),
så skulle der være en mulighed for at Onkel Joakim går med til at gå
på tv igen og fortælle at ænderne desværre er omkommet i en bil-
ulykke og at sagen således er afsluttet.
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Geronimo!

Med teknik, mod, brutalitet og snilde skulle det ikke være let om end
heller ikke umuligt for ænderne at trænge ind i Pengetanken og ind på
Onkel Joakims kontor. Her kunne man f.eks. med en skærebrænder
true Lykkemønten og på den måde tvinge Onkel Joakim til at gå på tv
og afblæse jagten på dem.
Det er en meget primitiv løsning og det er helt sikkert at Onkel Joakim
ikke vil tilgive dem lige med det samme (selvom det var ham selv der
dummede sig med forsikringen).

Denne by er ikke stor nok�

Da fremtiden ikke ser særlig lys ud for ænderne (og egentligt aldrig har
gjort det), så er det en mulighed at forsøge at forsvinde fra Andeby.
Men både Andeby Politi og diverse dusørjægere holder et særdeles vå-
gent øje med banegårde, lufthavne og almindelige havne. Men med lidt
fantasi skulle det ikke være umuligt at komme til Langbortistan skjult i
en kasse med Darkwings pizzabunde.
Bemærk: denne slutning er lidt kedelig i forhold til de andre. Evt. kan
Snus vente i Langbortistan med et hold agenter for at pågribe dem ved
ankomsten. Måske kan de så forsøge at stikke af på hjemrejsen eller
tilbage i Andeby forsøge at overbevise folk om deres uskyld. Eller må-
ske havner de i Andeby Arrest i en celle ved siden af Bjørne Banden.

Finde pengene

Hvis det kan lykkes for ænderne at finde ud af hvor Onkel Joakim har
skjult pengene fra Pengetanken, så kan de selv fjerne dem og bruge
dem som forhandlingsmiddel.
Pengene ligger gemt�? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Gode
bud kunne være: under skrotdyngerne på lossepladsen, i det �lukkede�
atomkraftværk, på bunden af havnen, i selvsamme lagerbygning som
Bjørne Banden gemmer sig i eller et helt femte sted. Jo bedre spillerne
bruger deres fantasi og kan finde på en plausibel forklaring på hvorfor
pengene ligger gemt lige præcis dér hvor de tror de gør, jo mere har
de ret. Hovedvægten på denne del af scenariet er ikke gådeløsningen,
men snarere selve den følelse af jagt som ænderne gerne skulle få, når
diverse dusørjægere (enhver slyngel eller taber i Andeby) vil indløse
dusøren på 2 milliarder Duckbucks.
En mulighed for lettere at finde frem til pengene er Georgs �Guldsniffer�
� en robot der kan lugte sig frem til guld. Så når den har været forbi
nationalbankens lagre kan den sikkert godt finde pengene. Problemet
er snarere at overbevise Georg om at han skal hjælpe dem.

Stjæle Lykkemønten

Lykkemønten er Onkel Joakims absolut kæreste eje. Så hvis ænderne
(der jo kender alarmsystemerne) kan bryde ind i Pengetanken og
stjæle Lykkemønten, så har de et meget stærkt forhandlingsobjekt.
Men det er ikke uden risiko. Hvis de vover sig uden for Pengetanken
med Lykkemønten er der stor sandsynlighed for at Hexia dukker op og
gerne vil have Lykkemønten. Hvis de er smarte nok, kan de måske få
Hexia til at hjælpe dem mod at hun til gengæld får Lykkemønten.
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Tarantino effekten

Nu er der jo et par hemmelige agenter i blandt spilpersonerne. Og der
er også distribueret en del skydevåben (rigtige med krudt og bly) mel-
lem dem. Hvis nogle af agenterne får kolde fødder og f.eks. forsøger at
arrestere resten kan det hurtigt give nogle grimme scener. Men nu er
det jo Disney, så det går jo ikke med blod og fjer ud over det hele. Så
der er ikke nogen der dør, men man kan godt komme til skade og ligge
på hospitalet rigtig længe :-)

Tredje Akt:

Alberts forræderi

Onkel Joakim er da ikke så ond at han ville stikke sin egen familie i ryg-
gen, blot for at redde sig selv? Det går virkeligt ikke�

Det er helt i orden. For der er muligheden for at du spille �det hemme-
lige tredje akt�. Det går kort fortalt ud på at Albert har bygget en and-
droide der ligner Onkel Joakim. Det er både den han har brugt til
forsikringssvindlen og til at anklage ænderne. Men det er Albert der sty-
rer den.
Onkel Joakim sidder bundet oppe i Pengetankens kuppel. Han er omgi-
vet af en fælde, der vil få uforsigtige ænder til at ligne fraklips fra
Indiana Jones.

Se nu behøver det jo ikke være så enkelt. Hvis spillerne skulle be-
gynde at spørge til Alberts motiver, vil de hurtigt finde ud af at det ikke
har noget med den usle løn. Derimod har det lille mærke bag øret,
hvor en lille chip er blevet indsat noget med sagen at gøre. Chippen er
anbragt der af Anderbilts agenter, og den har forstyrret Alberts per-
sonlighed. Det var egentligt bare meningen at den skulle have været
brugt til aflytning.
Anderbilt står altså ikke rigtigt bag, men han har alligevel en finger
med i spillet.

Et muligt spor du kan give ænderne tidligere i scenariet er hvis de be-
søger Øjvind Ørn. Han har nemlig leveret en stor del af komponen-
terne til Alberts and-droide. Derfor skulle det ikke være helt umuligt at
finde en hat, gamache, bakkenbart eller et næb, der senere kan lede
dem på sporet.

Hele miseren kan afsløres hvis ænderne står overfor Onkel Joakim i
den endelige konfrontation. Et teknisk uheld (en kortslutning?) i and-
droiden skulle hurtigt gøre det klart for alle at der er noget galt. Heref-
ter vil Albert nok tage initiativ til at forsøge at få fod på situationen og
måske forsøge at flygte hvis alt går galt. Et skud fra en Mag-Pulse rif-
fel er dog nok til at ødelægge chippen og gøre den forvirrede Albert
normal igen. Derefter kan ænderne begynde at lede efter den rigtige
Onkel Joakim.
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Fælden:

Onkel Joakim sidder bagbundet på hvad der ligner en inka-trone midt i
kuppelrummet der kun er svagt oplyst. Når ænderne træder nærmere
tændes lyset og de kan se, at tronen er hængt fast i loftet i fire kæder
og at der ikke er noget gulv i lokalet. I stedet kan de lige foran deres
fødder se ca. 30 m ned til bunden af den tomme pengetank.

Der er ca. 5 m hen til tronen fra kanten, hvor ænderne står. Tricket er
at de nok godt kan finde en måde at få én af dem derover på (ellers er
der nogle håndtag i loftet man kan kravle over til kæderne ved hjælp af.
De fleste sidder faktisk fast :-). Bag tronen sidder der den obligatoriske
tidsindstillede bombe (den blå eller den røde ledning?).

Nå ja, og vægten af den ekstra person på den ophængte tronstol udlø-
ser næste del af fælden: døren er selvfølgelig låst. Den gulvkant som de
øvrige spilpersoner står på begynder langsomt at trække sig tilbage.
Det er ikke så smart at blive stående for så risikerer man at falde de 30
m ned til bunden af Pengetanken. Man kan så forsøge at holde fast i
nogle af kuplens håndtag. Men ak, det udløser fældens sidste del: ud
fra kuplens loft begynder de der spidse pigge at dukke frem over det
hele. De kan være ret generende når man hænger dér og prøver at
holde fast.

Den mulige løsning er at fjerne vægten fra tronstolen. Det kan faktisk
kun gøres ved at hoppe. Men der er jo 30 m ned! Ja, sådan ser det ud,
men i virkeligheden er der et solidt glasgulv ca. 2 m under tronstolen,
som danner bunden af kuppelrummet. Der kan man stille og roligt stå
og vente på at piggene trækker sig tilbage og gulvkanten kommer igen.
Nå ja, det er en god idé at huske at afmontere bomben!

Kommentarer:

�Er I andre også FBI-agenter?�
Nu skal der jo nok sidde en spiller eller to der har spillet etteren i den
gruppe du får tildelt på Fastaval. Det kan give nogle problemer � ind-
rømmet.
Der er mange ting der er ændret med hensyn til spilpersonernes indbyr-
des forhold. F.eks. kan Andersine være blevet afsløret som hemmelig
politiagent eller hvad med Rup der jo har arbejdet hemmeligt for
Anderbilt? På Andersine og Rups personark står der noget om, hvad
der er sket siden sidst. Det er ikke noget de andre spillere behøver at få
at vide, men hvis der er spillere der har spillet etteren er det nok en god
idé at lade Andersine og Rup forklare situationen.
Darkwing Inc.: Hvis spillerne ikke ved at det er von And Inc. der ejer
Darkwing, så lad være med at fortælle dem det. Hvis de ved det kan
det bruges som en del af plottet. Måske kan de afpresse Onkel Joakim
ved at true med at afsløre, hvad formålet med Darkwing Inc. er: hvid-
vask af sorte penge tjent ved salg og produktion af ulovlige chips til
våbenindustrien.

Hemmelighedskræmmeri
Ikke alle spilpersonerne har helt rent mel i posen. Derfor kan nogle af
dem få brug for ind i mellem at konspirere. Jeg er personligt modstan-
der af at gå udenfor døren eller sende små sedler til spillederen (små
sedler kan til nød gå). Jeg vil foreslå at handlingen holdes så åben som
muligt, så spillerne ved hvad hinanden laver, men spilpersonerne ikke
gør det. Det vil sige at alle spillerne er til stede ved alle scener der
gennemspilles. På den måde går ingen glip af plottet og på den måde
er man sikker på at der ikke er nogen der �vinder� scenariet.
Det kræver naturligvis at spillerne ikke misbruger deres viden. De må
gerne bruge deres viden, men kun i det omfang det kan forsvares i for-
hold til deres spilperson. Du må gerne straffe spillere der ikke forstår at
bruge deres viden rigtigt. Det vil sige bruger den til egen vindings skyld
og ikke til at skabe en federe oplevelse for hele gruppen. Hvordan du
vil straffe �uartige� spillere er helt op til dig. Men det kunne være noget
med at forøge deres �uheldighedsfaktor�. Eller i en presset situation
spørge til �hvor gode de helt præcis er til �Bortforklaringer��.
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Våben og Udstyr:

Andeby X-PREZ: Det mest udbredte kreditkort, som man kan betale med
stort set alle steder.
Cola-Cola: Populær, sød kulsyredrik. Konkurrent til von Ands Joa-Cola.
Mag-Pulse: Kraftigt, tungt våben, der på den kraftigste instilling kan
sprænge en panserdør i småstykker. Meget effektivt våben mod
kyborger og elektronik i det hele taget. Mag-Pulse riflerne udsender en
kraftig rød sigtestråle, og umiddelbart derefter en magnetpuls.
Genopladningstiden gør, at mange foretrækker de modeller med flere
»løb«, der kan skyde væsentligt hurtigere, men samtidig vejer som en
lille lastbil.
JvA Gold Card: Et kreditkort, der giver0,0025% rabat på alle varer købt i
von Ands butikker.
MedicZap: Et lille elektronisk vidunder med to elektroder, der kan væk-
ket en lammet i løbet af et øjeblik. Den kan også bruges til at lappe
skrammer sammen igen og foretage småreparationer på elektronik og
mekanik.

Skydejern: Nogle af ænderne har »rigtige« skydevåben, der altså bruger
blykugler (se også afsnittet om skydevåben nedenfor). Disse har nor-
malt meget svært ved at ramme. Skyder man på en ubevæbnet er det
dømt til at mislykkes. Er der derimod tale om f.eks. to skurke med hver
deres skydevåben rettet mod hinanden, er risikoen for at Disney forsik-
ringen forsvinder, og man kan blive ramt og evt. dødeligt såret, endog
særdeles stor. Dødsfald vil normalt aldrig forekomme, ligesom blodet
sjældent vil sprøjte til alle sider. Men de er stadig farlige.
Stunzapper: Et meget udbredt våben, der anvendes af sikkerhedsvagter,
forbrydere og politiet. De fleste modeller kan skyde op til 20 meter,
mens visse riffeltyper kan skyde helt op til en halv kilometer (men ikke
særligt præcist). Våbnet udsender en blålig stråle, der lammer målet
ved kontakt. Den blå stråle er blot en ledestråle. Det er ikke nok at re-
flektere den. Den stråle der bærer effekten er usynlig. Den blå stråle
sikrer blot, at den usynlige ikke kommer på afveje. Våbnene kan ind-
stilles på forskellige styrker, der bestemmer i hvor lang tid offeret er
lammet. som oftest vil lammelsen fortage sig efter 5-30 min. Nogle mo-
deller kan dog lamme offeret i flere timer.

Regelsystemet

Scenariet spilles ganske glimrende helt uden terninger. Men da der er
et vist element af action, så vil det være nærliggende at rulle en terning
eller to fra tid til anden.
På spilpersonarkene er der angivet en række færdigheder. Ud for hver
færdighed står, hvor god spilpersonen er til denne færdighed. Man kan
være: Elendig, Ringe, Acceptabel, God eller Fremragende. Det kan
naturligvis oversættes til et vilkårligt system. Jeg foreslår følgende:

Spilpersonernes færdigheder kan antage en værdi fra 1-5. Værdien
indikerer hvor mange terninger (sekssiders vil jeg foreslå), spilleren må
rulle når han skal slå for succes. Slår man max. (6) har man én suc-
ces. Det vil for det meste være nok med én succes. Nogle gange er
livet ikke så let. Derfor vil man i mere krævende situationer skulle
bruge flere succeser i samme slag, altså flere seksere. Jo flere suc-
ceser jo bedre klarer man et slag. Jo bedre man er til sin færdighed, jo
flere terninger får man lov til at rulle og jo større er chancen for mange
succeser.

Du er hermed opfordret til at lægge lidt til og trække lidt fra alt efter
hvor presset du synes spilleren skal være, eller hvor godt han taler sig
fra det. Selve slaget er det naturligvis helt op til dig at fortolke.
Dertil kommer en Heltepointspulje, som spillerne kan trække fra til
særligt krævende slag. Hvert heltepoint brugt giver en ekstra terning til
slaget. Der burde være heltepoint nok til hele scenariet, men ellers er
du velkommen til at uddele dem til spillere der laver nogle virkeligt
helteagtige ting.

Elendig: 1
Ringe: 2
Acceptabel: 3
God: 4
Fremragende: 5
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Kamprunden:

En kamp kan meget let blive en uoverskuelig affære. Derfor blev kamp-
runden opfundet. Men kamprunder har det med at gå i kage, hvor alle
alligevel taler i munden på hinanden. Derfor blev initiativ indført. Initia-
tiv kunne i Reservoir Ducks II løses ved at lade spillerne rulle 1 ti-siders
terning eller 2 sekssiders og til resultatet (summen) lægge den færdig-
hed de vil bruge (5 hvis den er Fremragende � 1 hvis den er elendig).
Denne endelige sum er spillerens initiativ. Den med højest initiativ star-
ter og så går det ellers nedefter indtil alle har haft deres tur.
Der er naturligvis masser af alternative måder man kan gøre det på. Du
har fuldstændigt frie hænder. Bare gør som det passer dig bedst (en
kamprunde bliver normalt kaotisk hvis spillederen mister overblikket.
Derfor skal initiativ e.lign. passe til dig).

Bipersoner, vagter, robotter m.fl.?
Kan du ikke finde ud af hvor gode vagterne på Andeby Rådhus er til at
skyde med deres Stunzappere? Det skal du ikke spekulere på. De er
lige præcis så gode som du mener de skal være! De terninger du skal
rulle � det er dit helt private domæne og fornøjelse. Derfor skal du have
lov til at rulle så mange eller så få som du har lyst til. Eller du mener
passer ind i historien.

Våben
Hvis du vil have mere konkret information om de enkelte våben, så kig
på hjemmesiden: http://www.pengetanken.dk. Ellers er hovedregelen den,
at jo længere et navn et våben har � jo mere kan det og jo bedre er det.
Ellers er tegningerne en god reference. Bemærk at avancerede og kraf-
tige våben godt kan være længere tid om at �varme op� end mere enkle
våben

Takkeliste:

Tak til Adam Hannestad, Asta og resten af Viking Con 97 jury�en for både
skriftlig og mundtlig kritik af Reservoir Ducks.

Tak til spillerne af Reservoir Ducks på Viking Con 97.

Tak til spillederne i Reservoir Ducks på Viking Con 97.

Tak til Kim Møller for kritik og forslag til forbedringer.

Tak til alle dem jeg har glemt på denne liste :-)
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