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Erik Hjorth Sørensen
Motoren på bilen kører stadigvæk, og Erik venter utålmod-
igt. Hvor bliver pigerne af? Han sagde klokken fire udenfor 
skolen. Et par minutter går. Klokken er kvart over nu. Erik 
stopper motoren. Stiger ud af bilen. Hvad nu hvis der er sket 
dem noget? Et eller andet klamt svin, der har lokket dem 
med hjem. Hans hjerte snører sig sammen og han kærtegner 
instinktivt pistolkolben, der stikker op af hans bukser.

Han sveder i håndfladerne. Øjnene flakker, mens han afsøger 
området. Både efter spor af sine døtre og af det som kan have 
taget dem. Han er i sine refleksers vold nu. Den fuldendte 
beskytter. Den fuldendte jæger. Ikke fuldendt nok. Han burde 
have forudset det. Burde have forhindret det. Han var uop-
mærksom et øjeblik og det var nok. Noget har gjort hans døtre 
fortræd.

Klokken nærmer sig halv fem. Tusmørket trænger sig på. 
Han ved hvad der gemmer sig ude i natten. Ting som ingen 
normale mennesker gør sig begreb om. Ting som vil skænde 
hans døtre. Skænde hans kone. Politiet kan beskytte dem mod 
normale farer, men det der gemmer sig i tusmørket, kan kun 
han værne dem mod. 

To velkendte skikkelser kommer til syne i skolens port: “Hey 
far… undskyld vi blev lidt forsinkede”. Skylden i Lines 
femtenårige ansigt er ægte. Hun ved godt, hvor meget han 
bekymrer sig. På køreturen hjem til parcelhuset i Gladsaxe er 
Erik lettet. Glad. Men glæden er kort. Bekymringerne melder 
sig. Hvad hvis de virkelig var blevet taget? Hvor længe kan 
han beskytte dem fra mørket udefra? Og hvor længe kan han 
beskytte dem imod det pulserende mørke, der har ophobet sig 
inden i ham, siden den nat for syv år siden? 

Erik var engang et nærmest stereotypt almindeligt forstads-
menneske. Job i Told & Skat, lidt buttet kone, to dejlige 
unger, hus i Gladsaxe, Opel Vectra i garagen. En nat for syv år 
siden ændrede det hele. Åbnede hans øjnene og forvandlede 
familiefaderen til jæger og beskytter. Han ved hvad der gem-
mer sig i mørket. Hvad der gemmer sig inde i ham selv. Eric 
har svoret at beskytte sin familie fra begge dele.  

Der er nogen i huset. Pia sover trygt ved siden af ham. Erik 
rejser sig fra sengen. Åbner langsomt døren ud til gangen. 
Kigger ind i pigernes værelser. Både Line og Mia sover. Alt er 
stille. Hørte han forkert? Nej. Der var den lyd igen. Fugtige 
tæer på parketgulvet. Erik griber en lampe fra kommoden i 
gangen. Hvis han overrasker indbrudstyven, kan han måske 
slå ham ud og ringe efter politiet.

En varm, jordslået stank rammer Erik, da han åbner døren 
indtil stuen. Han hæver lampen og ligger pludselig på ryggen. 

Et kvindeligt ansigt. Vægten af en krop oven på hans. Han kan 
ikke bevæge sig. Stanken er kraftigere nu. Pludselig er han 
oppe i hende. Han vil trække sig ud. Trække sig væk. Selvom 
hans hænder er fri, er han lammet. 

Alt foregår i glimt. Hun rider ham. Han kan end ikke skrige 
på hjælp. Er ikke sikker på at han vil. Tænker på sin kone. 
Sine børn. Sit liv. Sit normale liv. Alt forsvinder. Der er kun 
ham og kvinden oven på ham. Ikke kvinden. Væsnet. Øjnene 
der kigger direkte ind i Eriks tilhører ikke noget menneske. 
Der er en vildskab i dem som hos et dyr. Den moskusagtige 
stank ligger som en dyne omkring dem. Eriks halsmuskler 
spændes. Naglet til stuegulvet som af en usynlig kraft, prøver 
Erik at koncentrere sig. Tænke på Pia. Han må ikke nyde det. 
For sent. De dyriske øjne bringer ham tilbage til parketgulvet 
og virkeligheden. Erik spænder febrilsk alle sine muskler. Det 
nytter ikke. Han kommer. 

Erik mærker grebet blive løsnet. Væsnet er væk. Som fors-
vundet i den blå luft. Selv stanken er forsvundet. Han ligger 
alene i stuen i parcelhuset i Gladsaxe. En drøm? Han kigger 
ned af sig selv. Han er nøgen. Hans pik er stadig stiv. På hans 
hofter er der blå mærker, hvor væsnet pressede sin varme krop 
mod hans. Erik vakler fortumlet ind i sengen. Ikke en lyd fra 
børnenes værelser. Pia sover stadigvæk trygt. Ingen af dem 
ved noget om det, der er blevet vækket inde i ham.
   
Erik fortalte aldrig nogen om hvad der skete den nat. Rejste 
sig roligt op fra sengen næste morgen. Tog af sted mod kon-
toret. Sagde sit job op. Tilbragte den næste uge blandt støvede 
gamle bøger i Det Kongelige Bibliotek. Han måtte vide hvad 
det var. Fortalte sig selv, at det var for at kunne beskytte sine 
børn imod den mørke verden, han havde set i væsnets øjne. 
Troede næsten på det. Snart efter startede han Hjorth Efterfor-
skning, fast besluttet på at beskytte sine kære, sine klienter, ja 
om muligt hele verden imod det overnaturlige.     

Der dufter af savsmuld og olie i Eriks arbejdsskur. Halvmør-
ket oplyses kun af den ene lampe, som Erik selv har hængt 
op. Det er ligegyldigt hvordan der ser ud. Bare han kan være 
alene. Erik spiller pik. Igen. Han har fortrukket herud et par 
gange om ugen de sidste syv år. Siden den nat. Det er bedre 
end at inddrage Pia. Hun ville ikke forstå hans lyst. De elsker 
to til tre gange om måneden. Missionærstilling. Hurtigt og 
lidenskabsløst. Fuldstændig utilfredsstillende. 

Det var Lines veninden Majse denne gang. Han kunne lugte 
hendes kusse, da de to tøser tog af sted til fest. “Fuck dig, dit 
klamme svin” snerrer han hæst til sig selv, mens hans hånd 
gnider hurtigere og hurtigere. Hans knuger den ru bordplade, 
til hans knoer bliver hvide. Hans tænder er næsten smertefuldt 
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hårdt bidt sammen. Han tænker på Majse. På unge nøgne 
bryster glinsende af spyt. På den grådkvalte nydelse i hendes 
stemme, når han tvinger hendes ansigt ned i puden og presser 
sin pik op i hendes ømme røvhul.  

Erik dækker den våde plet med savsmuld. Spænder bæltet. 
Slapper af. Glemmer for en stund alle forbudte tanker. Han 
går ind i stuen. Lader lyset i gangen være tændt. Line kommer 
hjem fra festen klokken halv et. Hun overholder altid den tid, 
hun skal være hjemme til. Hun ved, hvor bekymret han bliver.  

Natten for syv år siden vækkede mere end beskyttertrang 
i Erik. Den vækkede et dyrisk begær. Et begær efter liden-
skab. Efter at kneppe vildt mens man drypper af sved, og den 
dumpe lyd af kød mod kød kun overdøvedes af dyriske skrig 
af nydelse, når pikken hamrer helt i bund. Efter seksuelle 
ydelser, der ville få den mest forhærdede luder på Halmtorvet 
til at knalde ham en lussing. Erik skammer sig. Onani i arbe-
jdsskuret er bedre end at smitte hans perfekte familie med det 
mørke, der er inde i ham.  

Erik kigger i Opel Vectraens bakspejl. Lene og Mikael er 
tavse. Erik kan se at Mikael er nervøs, selvom han prøver at 
skjule det. Mikael har ikke sagt det, men Erik er sikker på at 
det handler om Maria, Mikaels eks kæreste som han forlod, 
fordi hun ikke ville lade ham jage. På passagersædet sidder 
Simon. Også tavs. Det er en god gruppe. Hans gruppe. Hans 
detektivbureau. Han har aldrig fortalt Pia at Hjorth Efterfor-
skning mest tager sager, der handler om det overnaturlige. 
Hun ville ikke kunne forstå det. Selvom han aldrig snakker 
om, hvad han oplever, støtter hun ham. Har endda taget et 
deltidsjob. Man bliver ikke rig af at mane hævngerrige ånder i 
jorden og hæve forbandelser, men de gør en forskel. Beskytter 
verden. Beskytter uskyldige piger som Line og Mia.  

Alle i bilen ser op til Erik. Han har lært dem alt hvad de 
ved om det overnaturlige. Meget af tiden famler Erik også 
i blinde. Det er svært at finde oplysninger, når ens hoved-
mistænkte er en ånd. Få ting ved han dog. Ild til de jordiske 
rester kan mane selv den livligste ånd i jorden for evigt. Rent 
jern sviger de overnaturlige. Erik ved stadigvæk ikke, hvad 
han mødte den nat. Han har ideer. Teorier. En mare måske. 
Måske en ånd af en voldtaget kvinde.  

Bilen kører ind på parkeringspladsen ved det hospital, som 
Mikael over hals og hoved ville have dem ud til. Erik kan se 
på ham at det er alvorligt. En sygeplejerskes røv får det til at 
dunke i hans pik. Nej. De andre har brug for ham. Brug for 
deres leder. En kort trækning ved hans øje. Så er tanken skudt 
væk. Foreløbigt. 

Begær
Eriks begær er ham selv. At glemme alle hensyn til andre og 
for en gangs skyld gøre alt det han ved han har lyst til, men 
som han må holde nede for andres skyld.

Fornuft
Eriks fornuft er ansvaret overfor de andre. Han ved at folk 
har brug for ham. At de regner med ham. Hvordan skulle de 
kunne klare sig, hvis han ikke tager hånd om dem? 

De andre
Lene: Den i bureauet der ved mest om det overnaturlige efter 
Erik. Hun er temmelig naiv i sin tilgang til deres job. Erik 
føler at han må beskytte hende. Åbne hendes øjne overfor de 
farer, der lurer i tusmørket. 

Simon: Tidligere soldat i Irak. Har svært ved at knytte sig til 
andre mennesker, men han ser vist op til Erik. Han er meget 
dedikeret til bureauet, der nærmest er hele hans liv. 

Mikael: Impulsiv og uforudsigelig, men en gudbenådet jæger 
af det overnaturlige. Erik er glad for at han gik fra Maria, for 
verden er trykkere, når han jager. Han er Eriks protege, der 
en dag vil blive langt bedre end ham og forhåbentlig overtage 
firmaet. 



1

Mikael Thomsen
“Maria!” 
“Så vent dog for satan!” 
Hun venter ikke. Døren smækker og Mikael er alene. 
En time går han rastløs frem og tilbage i den lille lejlighed 
i Århusgade. Leger med mobilen. Indtaster Marias nummer. 
Sletter det igen. Så Eriks nummer. Sletter det. Skodder den ene 
halvt røgede smøg efter den anden i det overfyldte askebæger. 
Han var ellers stoppet. Han burde blive. Vente på at hun kom-
mer til fornuft og kommer tilbage. 

Hun havde forbudt ham at se Erik. Forbudt ham at jage. Hun 
kunne lige så godt have forbudt ham at trække vejret. Efter det 
første glimt af det fremmede blev alt andet ligegyldigt. Stoffer. 
Sprut. Ubeskyttet sex med vildt fremmede på beskidte offentlige 
toiletter. Intet af det gav Mikael det samme rush længere. Nu 
var det i jagten, han følte sig levende. Indtil han mødte hende. 
Han havde lovet hende at holde op. Slå sig til ro. Troet på at 
kærligheden til hende ville give ham nok spænding.      

Mikael rejser sig brat fra lænestolen. Hvem prøver han at 
narre? Det trækker for meget i ham. Det fremmede, det uke-
ndte, det spændende. Han kigger sig en sidste gang i spejlet på 
toilettet. Ved vasken ligger de negative graviditetstests. Hans 
hånd sitrer. Et kort - nærmest vemodigt - smil. Engang troede 
han virkelig, at han kunne blive sammen med Maria. Fuck det. 
Fuck hende. Hvorfor skulle han ændre sig for hende? Opgive 
det eneste, der får ham til at føle sig i live? 

Mens han taster Eriks nummer ind på mobiltelefonen forlader 
Mikael lejligheden i Århusgade uden at se sig tilbage. 

Mikael har altid rodet sig ud i problemer. Han er fyldt med 
rastløs energi og begynder hurtigt at kede sig. Det startede med 
småtyverier, førte videre til stoffer og seksuelle eksperimenter. 
Mikael ser ikke sig selv som forbryder eller pervers. Han ked-
ede sig bare. Ledte altid efter det næste rush. Den næste flugt 
fra hverdagen. Et spil ånden i glasset - bistået af tre kapsler 
LSD - tændte hans interesse for det okkulte. At kneppe på nok 
så meget E kan ikke give det samme rush som at se en ægte 
ånd foran sig.  

Mikaels puls pumper. Hans åndedræt er gispende af ophid-
selse. Adrenalinen flyder frit i hans krop. I hånden knuger han 
stykket rent jern, som han ved vil beskytte ham, imod den han 
jager. Dét han jager. Mikael ved forsvindende lidt om sit bytte. 
Ved dog at hans tidligere eksperimenter med det okkulte intet 
er at regne imod det, der venter ham i den mørke brandtomt i 
skovbrynet. 

Mikael kan mærke sit hjerteslag dunke i hele kroppen. Han er 
ikke bange. Han har aldrig haft det bedre. Aldrig følt sig mere 
levende. En skygge flagrer i udkanten af hans synsfelt. Et slag 

bagfra sender ham omkuld. Det rene jern falder fra hans hånd 
og ned på det sodede gulv. Et hvæsende skrig. Frostkolde 
hænder på hans strube. Et ansigt - grotesk af forbrændinger 
fra en brand for hundrede år siden - svæver over ham. Mikael 
kæmper forgæves imod de iskolde hænder. 

Det groteske ansigt fortrækker sig. Som ramt af en endnu 
værre smerte end den fra de ældgamle brandsår. Hændernes 
greb løsnes. Væsnet forsvinder i den blå luft. Kun en stank af 
svovl hænger tilbage i den udbrændte bygning. 

Mikael vakler udenfor. Hver eneste celle føles spændt til det 
yderste. Fyldt med blod og liv. Han ser en mand stå bøjet 
over en fordybning i jorden, der ser ud til at være fyldt med 
ild. Lugten af svovl fra ruinen bliver afløst af en gennemtræn-
gende jordslået lugt fra den brændende grav. 

Manden - der netop har reddet Mikaels liv - nikker til ham: 
“Salt og flammer til de jordiske rester. Så får den uroligste 
sjæl fred” . Det var Mikaels første møde med Erik.

Fra den nat var Mikael for alvor fanget ind. Det viste sig at 
Erik havde et detektivbureau, der specialiserede sig i at løse 
opgaver, som havde at gøre med uforklarlige hændelser. 
Hændelser der altid - ifølge Erik - havde en eller anden over-
naturlig forklaring. Mikael har arbejdet for Erik i tre år nu. Set 
en lille smule. Blevet tændt på at se endnu mere.  

Pis. Maria er vågen. Hun sidder i sofaen. Øjnene fyldt med 
vrede tårer. Mikael ved godt, at han er afsløret. Hun ville ikke 
have, at han blev ved med at jage. Ikke have at han spildte sin 
tid på at jage hvide damer i gamle herregårde. Hun sagde, at 
hun troede ham, når han fortalte, hvad han havde set. Men 
det var for farligt. Elsker han hende ikke? Han elsker hende. 
De skulle jo være en familie. Prøve at få et barn. Nu har han 
svigtet dem begge to. Maria rejser sig. Han prøver at holde 
på hende. Tale hende til fornuft. Hun er for stærk. For vred på 
ham. Hun skubber sig forbi ham og forsvinder ud i natten.
“Maria”
“Så vent dog for satan!” 

Han mødte Maria for et par år siden. Forelskede sig. Glemte 
et kort øjeblik alt andet begær, end det hun fik ham til at føle. 
Som mange andre junkier faldt han i igen. Erik havde jo brug 
for ham. Han havde kun set toppen af isbjerget og oplevet 
en lille del af det, den overnaturlige verden har at byde på. 
Gennem al den tid han løj for Maria og sneg sig ud om natten, 
vidste han hvad det rigtige ville være. Slå sig til ro. Glemme 
hemmelighederne i de tågede skove. Han skamme sig, når han 
kom hjem, men han vidste, at det ville være umuligt for ham 
at holde op. 
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Mikael mærker ordene ramme ham som et slag i mellemgul-
vet. Det er Marias veninde Camilla, der ringer. Hun boede 
i lejligheden over deres. Hun har aldrig kunne lide Mikael. 
Aldrig syntes han var god nok til Maria. Mikael har altid haft 
på fornemmelsen, at hun fandt ud af at hans natlige jagtud-
flugter ikke var stoppet og fortalte det videre til Maria. Det er 
gammelt nag og ligegyldigt nu.

Maria er blevet voldtaget. Ligger i koma. Camilla var hyster-
isk i telefonen. Det var hende, der fandt Maria. Politiet står 
på bar bund. Hvis Camilla virkelig har set det, hun siger, at 
hun har set, er politiet chanceløse. Hun gjorde klogt i at ringe 
til ham. 

På køreturen imod hospitalet i firmaets Opel Vectra kigger 
Mikael rundt på de tre andre. Han har ikke fortalt dem, hvem 
Maria er. Ikke endnu. Erik ved det garanteret, men de to andre 
ved ikke, hvad denne sag betyder for ham. Det ved han ikke 
engang selv. Hans krop gennemstrømmes af modstridende 
følelser. Vrede. Ønsket om at finde det røvhul, der har gjort 
det her og sende ham tilbage til det helvede, han kommer 
fra. Selvretfærdighed. Nu kan hun selv se, hvor vigtigt jagten 
er. Måske en lille snert af håb. Håb om at hun vil tage ham 
tilbage. At hun endelig vil forstå, hvorfor han må jage. De 
blandede følelser forsvinder. Tilbage er kun begæret. Begæret 
efter jagten, der drev Maria fra ham. Begæret der får hans 
hjerte til at dunke kraftigt og hans blod til at bruse vildt. 
Begæret der får ham til at føle sig i live.  

Begær
Mikaels begærer bevægelse. Det foranderlige. Han søger det 
nye, det udfordrende, det der vil sætte ham i situationer, han 
aldrig har været i før. 

Fornuft
Mikaels fornuft er stilstand. Det stabile. Han ved godt, at 
han havde noget særligt med Maria og at det ville have været 
fornuftigt at slå sig til ro.  

De andre
Erik: Familiefader og leder af firmaet. Mikael ser op til ham 
for hans viden om det okkulte og elsker ham, for at have givet 
ham chancen for at jage. Mikael har dog meget svært ved at 
forstå den kedelige forstadsidyl som Erik elsker. 

Lene: Særpræget og drømmende kvinde, der arbejder med 
research til deres jagt, men også deltager i dem. Mikael burde 
synes hun er kedelig, men der er et eller andet i hendes øjne… 

Simon: Tidligere soldat. God at have i en presset situation. 
Lidt sær og indelukket. Gad vide hvad der sker, når alle hans 
fortrængte lyster bliver sluppet fri? 
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Lene Duelund
Lene står alene i skovbrynet. Øjnene er røde. Hendes bed-
ste ven er væk. Forsvundet ind i skoven, for aldrig at vende 
tilbage. Hun savner ham allerede. I over ti år har de været 
uadskillelige. I over ti år har han vist hende ting, som andre 
børn kun hører om i eventyr. 

Det var hendes egen beslutning at sende ham væk. Hun var 
træt. Ikke af ham, men af alle andre. Sine forældre. Sine 
jævnaldrende. Træt af vantro blikke. Øjne hånligt vendt mod 
himmelen. Træt af formaninger om at glemme barnligt pjat og 
blive voksen. Hun ved godt, at de har ret. Man kan ikke være 
tretten og have en usynlig ven. Hun skal jo snart konfirmeres. 
På blå mandag. Kysse med drenge. Kaste kirsebærvin op mens 
hendes veninder holder hendes hår. Træde ind i det voksenliv 
hun igennem de sidste ti år har lært er lige så hult som bør-
nelivet et uskyldigt.

Lene vender sig bort fra skoven. Forsøger at glemme alt det 
fantastiske. Glemme eventyrene de har oplevet. Glemme hans 
historier om Ellekongens hof i højen på de gloende pæle. 
Glemme hans løfter om at vise hende det hele en dag. Lene går 
med mere og mere sikre skridt væk fra skoven.

Lene glemte aldrig sin usynlige ven. Hun lærte sig selv at 
fortælle om hvilken livlig fantasi, hun havde haft som barn. 
Lærte selv at tro på at det bare var fantasi. Men hun holdt 
aldrig op med at drømme. Drømme om noget andet end det 
voksenliv hun valgte. Et voksenliv der aldrig har haft samme 
fortryllelse som hendes barndoms eventyr.

Lene trækker cyklen det sidste stykke ad Hørsholmsgade og 
ind i Nørrebroparken. Hun har bare arme. Sommernatten 
er stadig lun. Hun havde brug for at komme ud. Væk fra sin 
lille lejlighed, hvor det eneste der holder hende med selskab 
er katten. Hendes venner er for sjov begyndt at kalde hende 
pebermø. Selvfølgelig. Hun bliver 30 i foråret og har aldrig 
været i et rigtigt forhold. Hvorfor skulle hun? Hun har aldrig 
mødt en, der kunne slå benene væk under hende. En der kunne 
fortrylle hende. Mænd forelsker sig af og til i hende. I hendes 
dragende og drømmende øjne. Hun har efterhånden mange 
mandlige venner. 

Hun stopper op blandt de symmetrisk plantede træer og nyder 
stilheden. Kun en gang imellem høres en taxa fra Nørrebro-
gade. En varm følelse skyder igennem hendes krop. Et kort 
gisp. Hun kender følelsen. Følelsen af at være i nærheden af 
noget velkendt, som hun har brugt så mange år på at glemme. 
Et glimt mellem træerne. Et flakkende og dansende lys, der 
forsvinder for så at dukke op igen. 

Lene sætter i løb. Forfølger lyset gennem parken. Nærmere og 
nærmere kommer hun. Hjertet dunker i hendes bryst. Blodet 
bruser som aldrig før. Hun er tæt på. Følelsen i hendes krop 
er stærk, intens og velkendt. Nu er hun der. Nu kan hun se det. 
Nu. En høj skikkelse. Skarpe øjne. Smuk. Menneskelignende 
træk. Næsten. Et kort altopslugende lysglimt. Lene står blæn-
det tilbage. Hvad det end var er det væk nu. Men Lene ved, at 
hun har set noget vigtigt. Noget velkendt. Hun ved at hun må 
og skal se mere.

Lenes nysgerrighed var pirret. Alt det hun havde lært bare var 
barndomsfantasier kom væltende frem igen. Hun læste alt 
hvad hun kunne finde om det overnaturlige og det okkulte. 
Ledte efter flere spor. Efter noget der kunne sætte hende i 
forbindelse med alt det, hun følte, hun næsten havde tabt. Hun 
fandt endelig det hun ledte efter, da hun stødte på annoncen 
for Hjorth Efterforskning. Ansøgte. Blev hyret. Nu arbejder 
hun med at researche de overnaturlige hændelser, som bu-
reauet efterforsker. Da de ikke ligefrem tjener mange penge, 
får hun også tit lov til at tage med ud i marken og efterforske. 

Erik lader tændstikken falde på de benzinoverhældte kno-
gler. Flammerne oplyser væsnets ansigt, der forvrides i en 
unaturlig grimasse. Salt og flammer til de jordiske rester 
steder selv den uroligste ånd til hvile. Det var Lene der fandt 
metoden under sin research. Nu er den en fast del af deres 
arsenal mod det overnaturlige. Lene vender sig fra flammerne 
med et suk. Hun ved godt, at deres arbejde med at rense hjem-
søgte steder er nødvendigt og holder liv i firmaet. Det virker 
bare så hverdagsagtigt. Så almindelig. Lene savner stadigvæk 
fortryllelsen.  

Lene havde lidt for nemt ved at falde ind i rollen som den 
effektive researcher. Lidt for nemt ved at gøre jobbet i de-
tektivbureauet til ren rutine. Falde ind i Eriks rutinemæssige 
jagtinstinkt. Hun så alle de grimme sider af det okkulte. Så 
hvileløse og hævngerrige ånder og glemte næsten skønheden 
og det fortryllende. Selvom hun var tæt på det overnaturlige, 
selvom hun endda så det med sine egne øjne, manglede der 
noget. Noget der kunne minde hende om hendes barndoms 
sorgløse eventyr og det ene åndeløse øjeblik i parken. 

Lene sidder på bagsædet af firmaets Opel Vectra. Mikael sid-
der ved siden af hende. Hun kan se, at han er oprevet. Hans 
hænder fører gang på gang usynlige smøger op til munden. 
Lene ved ikke særlig meget om sagen endnu. Så kun alvoren 
i Mikaels øjne, da han lagde telefonen fra sig og gik imod 
bilen. 
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På passagersædet ved siden af Erik sidder Simon. Den for-
nuftige Scully til Lenes flyvske Mulder. De har kendt hinanden 
i et par år. Simon har altid været fyldt med et raseri, som han 
tror han kan skjule for andre. Engang troede alle at de var 
kærester. Måske ville Simon som så mange andre være mere 
end venner. Han har aldrig sagt noget. Aldrig slået benene 
væk under hende. Lene smiler for sig selv. Simon er præcis 
den type, hun altid har undret sig over, at hun ingen følelser 
har for. Præcis den type, der er faldet for hende og har måtte 
nøjes med at være hende ven. Der mangler bare noget. Noget 
fantastisk. 

Mulder og Scully er ikke helt ved siden af. De forstår hina-
nden. De kan skændes. De kan være stille sammen. Alt det hun 
gerne vil have. Lene tager for gud ved hvilken gang sig selv i 
at ønske, at Simon var ham, der kunne slå benene væk under 
hende. Slår tanken ud af hovedet. Han er hendes ven. Selv 
hvis han kunne fortrylle hende, ville det være for kompliceret. 

Opel Vectraen kører ind på Rigshospitalets parkeringsplads. 
Lene søger at glemme alle tankerne fra køreturen. Fokusere 
på den sag, hun endnu ved så lidt om. Selvom det sikkert blot 
er endnu en gang rutine, er Lenes kinder let røde og hendes 
hjerte dunker kraftigt. Måske er det denne gang hun vil gen-
finde alt det, hun mistede i skovbrynet for mange år tilbage.       

Begær
Lenes begær er det barnlige, det legende og det fortryllende. 
At gå tabt i det enkelte øjeblik uden at tænke på andre kon-
sekvenser end nuets. 

Fornuft
Lenes fornuft er det voksne og det gennemtænkte, men også 
det drømmende, den drøm som altid handler om fremtiden og 
aldrig bliver til noget i nuet. 

De andre
Simon: Lenes bedste ven. Hun elsker ham uden at være det 
mindste tiltrukket af ham, selvom hun af og til ønsker at hun 
kunne være det. Han har været i Den Internationale Brigade 
i Irak og er blevet mærket for livet, selvom han er god til at 
skjule det. 

Erik: Detektivbureauets leder. Han har ret i at meget over-
naturligt skal bekæmpes, men Lene ville ønske, at han også 
kunne se den skønhed, som hun ved gemmer sig i skovens 
tåger.  

Mikael: Eriks protege. Han lever hver dag som var det den 
sidste og nyder at give efter for sine drifter. Lene misunder 
ham, men kan ikke lade være med at tænke på de konsekven-
ser hans impulsivitet må have for ham selv og dem han elsker.  
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Simon Just Ellegaard
Det er ligesom de andre onsdage. Drejer ned ad Freder-
ikssundsvej ved stationen. Et par hundrede meter ned forbi 
shawarmabarerne og alkoholikerne, hvis pibende bønner om 
småpenge hurtigt reduceres til baggrundsstøj . Ned ad Fre-
deriksborgvej. Forbi Stikker-Sørens stamværtshus og krydse 
gaden. Ringe på ved de røde gardiner og vente et halvt minut 
på at blive lukket ind i varmen.

Simon fokuserer på svedperlen der rykker frem og tilbage 
på thaipigens lænd. Hendes støn ændrer sig gradvist til en 
grådkvalt klynken. Han tager hårdere fat om den klud han har 
bundet for hendes mund. Hans knoer bliver hvide, åndedræt-
tet hidsigt og han mærker overanstrengelsen rullen op gen-
nem armene. Den velkendte, smældende lyd af hans lår, der 
hamrede mod attenårigt kød fylder hans hoved.

De havde søgt dækning bag en stationcar, en eksplosion 
havde vendt på hovedet. Igennem de sortbrændte sprosser 
kunne han se turbanen og hans venner. Hans mund smagte 
af sand. Når man er ved at dø kører hele ens liv revy foran 
øjnene. Det er noget pis. Det er den anden vej rundt. Simon 
så turbanens liv. Hans kone, børn, forældre. Hjemmet i 
bjergene. En flok af geder. Trykkede på aftrækkeren og så den 
lyserøde tåge sprede sig på et splitsekund. Med en indestængt 
hvæsen borer Simon sine negle så dybt ind pigens talje at en 
tynd streg af blod søger ned mod madrassen.

De havde kun haft Look og Cecil tilbage i kiosken. Stir-
rende på perlegardinet foran døren tænder Simon den første. 
Sengekanten føles slidt. Som at sidde i en stol, der skulle være 
blevet smidt ud for længst. Et svagt støn undslipper bunken 
af lagener bag ham. Gummiet hænger stadigt dovent fra hans 
pik; trukket mod jorden af sæden i spidsen.

To ture i Irak. En før og en efter den store konflikt var brudt 
ud. Der lærte Simon at lægge afstand til mennesket. Hen i 
mod slutningen af sin tjeneste fandt han ud af, at det eneste 
der kunne holde ham nogenlunde rask var at ændre sig til en 
maskine. Han lærte at lukke sig selv ude. Stabslægerne og 
psykologerne kaldte det borderline post traumatisk stress, 
men Simon blev hurtigt udskrevet og hjemsendt, da han på 
mange måder ”sagtens kunne fungere”.

”De ting du lærer i forsvaret giver dig unikke muligheder 
og kompetencer på arbejdsmarkedet”. Simon retter på sin 
uniform. Snørede bukserne stramt fast til støvlerne. Sætter 
knippelen i bæltet og forsætter sin natrunde på Fisketorvet. 
Når det er tømt for mennesker er stormagasinet som en ond 
drøm. Majestatisk og stumt. Kun ekkoet af hans støvlehæle 
bryder gravkammerstemningen. Han går forbi den smadrede 
dør ned til kælderen.

Klokken 04.59 kører Simon nøglekortet gennem låsen og 
indtaster koden. Begynder sin vanlige gang mod cykelbroen, 
der leder ham hjem til lejligheden på Amager. Midt på broen 
stoppede Simon op. Havnefrontens glas og stålbygninger 
spejler sig i kanalen. Fisker det visitkort frem fra inderlommen 
han havde fået for tre dage siden.
”Det’ Erik … hvem fanden ringer så tidl…”
”Ellegaard her. Jeg vil bare sige at jeg siger ja tak til dit 
tilbud.”
”Hm. Mød mig i morgen. Øresunds Boulevard 256. Der står 
Hjort på døren”.

Simon mødte Erik, da han pågreb ham og to andre i Fisketor-
vets kælder. Han troede dem ikke da den midaldrende mand 
fortale ham hvorfor de havde brudt gulvet i udstyrsrummet 
op. Ham bekendt lå der ingen begravet dernede. Kvinden han 
senere lærte at kende som Lene forklarede ham det igen. Hun 
lignede den læge, der engang havde gravet en 4,5 cm metal-
splint ud af hans skinneben på infirmeriet. Simon hader sig 
selv for at være så banal, men han stolede instinktivt på hende.

Rutinerne er de samme. Simon kender sit mål. En hamskifter. 
Ansvarlig for talløse børns forsvinden gennem de sidste tres 
år. Han bevæger sig roligt frem og når målet er indenfor 
rækkevidde slår han til hurtigt og uden tøven. Enen forskel er 
at automatriflen er udskiftet med en 25 cm sølvdolk. 

Den sødlige lugt af rådne blade prikker i hans næse. Simons 
åndedræt er roligt. Øjnene fikseret på det oplyste vindue i hu-
set. Den ludende skikkelse bevæger sig gennem rummet mod 
døren. Lyden af det rustne håndtag aktiverer Simon. Lydløst 
bevæger han sig fra skovbrynet mod den åbnende dør. Han 
når lige at se overraskelsen i den ældre kvindens øjne før han 
mærker varmen fra blodet over sin hånd. Med en sammenbidt 
mine stikker han kniven dybere ind mellem hendes ribben og 
gennemborede hjertet.

”Den kastede sig over mig. Det var rent held at jeg fik stukket 
så præcist.”
Lene kigger ned på Simon der er ved at kaste den sidste spa-
defuld jord op fra hullet. Lyset fra den parkerede Opel Vectra 
blænder ham, da han kravler op fra gravens mørke. Med en 
hurtigt skub fra hans støvle ruller resterne af hamskifteren ned 
og afgiver et dæmpet bump, da den rammer jorden.
”Men er du OK? Har du det g …”
”Jeg har det fint”. Simon afbryder Lene og tænder tre tænds-
tikker på pakken fra motellet. ”Som sagt. Jeg var heldig. Jeg 
nåede jo ikke engang at opfatte hvad der skete.” 
De to går væk fra hullet da ilden fanger den forvredne 
skikkelses benzinvædede tøj og en tyk, sort røg står op fra 
jorden.
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Simon ved godt han er arret. At han passer lidt for godt 
ind i jobbet som bureauets spydspids. Det er ham der fører 
kniven. Ham der kobler fra og kaster sin ind i kampen uden at 
bekymre sig. Den eneste der forstår ham rigtigt, er Lene. Hun 
tror på de ting de slår ihjel. Prøver at forstå dem. For ham er 
det ikke stort forskelligt fra alt det andet. Turban, varulv, par-
tisaner, ånd. Det er et fedt. Lene må aldrig få at vide at han har 
det sådan. Han holder af hende, men er bange for at komme 
for tæt på. Han ved hvordan han er med kvinder. Ved hvordan 
han ender med at mishandle dem når drifterne tager over. 
Lene er det eneste han har, der bare minder om et normalt 
forhold til det andet køn.

Simon kan mærke motoren i firmaets Opel Vectra summe, 
mens Erik træder speederen i bud. Mikael fik et telefonopkald 
for en time siden. Hans ansigtsudtryk var ikke til at tage fejl 
af. Det var alvorligt. Tragisk. De skyndte sig ud i bilen og 
kørte mod Rigshospitalet. Mikael har ikke fortalt hvad opring-
ningen handler om. Simon er ligeglad. Det er en ny sag. En 
sag som alle andre. Han har allerede lukket af. Næsten. Han 
kan ikke lade være med at bemærke duften af Lenes hår tæt 
ved sig. Han tvinger sig selv til at glemme det. Være rolig. 
Han kan altid besøge pigerne på Frederiksborgvej for at få 
stillet sine behov.   

Begær
Simons begær er nærheden. At kunne holde folk tæt uden af 
kvæle dem. Han ved at menneskelivet er skøbeligt, så han er 
uendeligt bange for at prøve det.

Fornuft
Simons fornuft er distancen. At holde alt og alle på afstand så 
han roligt kan aflure dem og aldrig skal frygte at blive svigtet. 

De andre
Erik: Chefen for Hjort Efterforskning er en god leder, som 
minder Simon om de overordnede han havde i hæren. Hans 
forhold til sin familie er dog forskruet. Erik har vist ikke for-
talt dem en skid om hvad han laver til dagligt.

Lene: Lene er Simons nærmeste ven. Det hende han arbejder 
bedst sammen med og hende han holder mest af. Dog er han 
altid bange for at få hende for tæt på. Tanken om at gå hele 
vejen med hende, at hun skulle blive hans og at de dag kunne 
trække sig tilbage sammen har strejfet ham, men Simon har 
endnu ikke fundet modet til at springe ud i det.

Mikael: Mikael og Simon minder meget om hinanden. Men 
hvor Simon er kontrolleret er Mikael kaotisk. De arbejder 
godt sammen, men hvis det er dem, der sidder tilbage i baren 
har de sjældent noget at snakke om. Han har drive og gåpå-
mod som Simon, men det ser ud til at han altid skyder i tilfæl-
dige retninger. Som Erik har han også rod i sit bagland. 
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Maria Schmidt
Du skal spille Maria, offeret for den voldtægt, der starter sce-
nariet. Da Maria ligger i koma de første fire af scenariets fem 
akter, har du også andre funktioner end bare at spille hende. 
For det første skal du spille mange af de biroller som detek-
tiverne møder i deres efterforskning. Disse er beskrvet på de 
små kort, som er en del af den rolle du har fået udleveret. Da 
der er tale om efterforskning, indeholder disse kort også de 
spor som bipersonen kan give videre. For det andet har du i 
starten af de fire første akter en monolog, der sætter scenen 
for akten og fortæller lidt mere af Marias historie. Stikord til 
disse monologer er ligeledes vedlagt på nogle kort. Vi anbe-
faler at du først læser disse kort, når du skal bruge dem.

Udover disse to funktioner er din rolle at hjælpe spil-lederen. 
Scenariet handler om begær, og du kan hjælpe ham med at 
puste til rollernes begær. Måske er du stemmen i en rolles øre, 
der minder ham om, præcis hvor længe siden det er han sidst 
har fået sex, om hvordan varmen får alle kvinders bryster til 
at blive tydelige i deres gennemsvedte bluser. Det er op til dig 
og spil-lederen at fastsætte, hvordan du skal puste til rollernes 
begær.

Endelig er der i løbet af scenariet en del valgfrie scener, hvor 
du måske også skal spille biroller, disse får du ikke kort til, 
men du vil blive briefet af spil-lederen om hvad du skal spille. 

Marias fortælling
Her følger en beskrivelse af Marias færden op til scenariets 
start.

Maria var tidligere kæreste med Mikael, der arbejder for 
Hjorth Efterforskning. Han var nærmest afhængig af jagten 
på det overnaturlige, og Maria endte med at give ham et valg: 
enten droppede han jagten og fik et solidt job, ellers ville hun 
gå fra ham. Mikael valgte at droppe jagten. Men som mange 
andre junkier faldt han i igen. Maria opdagede dette gennem 
sin veninde Camilla og slog op med Mikael. Det er et år siden 
og siden har de ikke set hinanden. 

Herfra har Marias historie to forskellige varianter. I den ene er 
Maria et uskyldigt offer og i den anden, en kvinde der eksperi-
menterer med noget hun ikke kan kontrollere.

Fælles for dem begge er at Maria begyndte på sit speciale i 
veterinærmedicin. For at samle empiri til sit projekt rejste hun 
i midten af juni til Nordsjælland, hvor hun skulle undersøge 
den abnorme mængde af dødsfald blandt heste, området havde 

oplevet i den seneste tid. Hendes indsamling foregik primært 
ved interviews med hesteejere samt undersøgelser af hestenes 
kost og generelle levned Nogle af hesteejerne bød hende 
velkommen som ekspert. Andre afskyet hende som bybo.

Marias undersøgelser førte hende ti Esrum, hvor hun mødte 
revisoren Torben Hvidtfelt. Den unge kvinde blev tiltrukket 
af familiefaderen og indledte i løbet af mindre end en uge en 
affære med ham. Samtidigt indså hun at hun står på bar bund 
mht. hestedøden. Der var intet tydeligt system i dødsfaldene 
og frustrationen bredte sig i hende. Frustrationen blev afløst 
af fascination da interviewede den eneste lokale i Esrum, der 
ikke havde mistet nogen heste.Hans navn var Rud Jensen, og 
han forklarede hende at sagnvæsnet maren var skyld i hest-
edøden. På trods af Ruds fantastiske forklaringer endte Maria 
med at tro på et grand af hans udtalelser. Hendes research 
begyndte at bære præg af hendes nyfundne viden om maren.

I midten af august ramte katastrofen, Torbens kone opdagede 
forholdet mellem sin mand og Maria. Torben gik i panik og 
afskar med et al kontakt til den unge kvinde.

Her deler historien sig i to mulige slutninger:

I den uskyldige historie er Maria blevet forført af Torben. 
Maria forsøger at opklare hvad der sker omkring hestedøden. 
Dette tirrer maren, der ender med først at ride hendes elsker, 
og derefter Maria, da hun forsøger at flygte tilbage til stor-
byen. Maria er måske ikke helt uskyldig, men maren har redet 
- voldtaget - hende fordi hun kom for tæt på at afsløre den, 
ikke fordi Maria har gjort noget moralsk forkert.  

I den knap så uskyldige historie forsøger Maria at straffe 
Torben  for at forlade hende ved at rette maren mod ham, 
efter hun fra Rud har lært hvordan man tæmmer maren. 
Som altid i historier hvor mennesker søger at kontrollere det 
overnaturlige, begår hun en teknisk fejl, hvilket ender med 
at den hævntørstige mare slippes løs. Maria flygter over hals 
og hoved til København i den falske tro, at Maren ikke kan 
nå hende her. Maria har i denne historie bragt ulykken over 
sig selv, ved at prøve at kontrollere noget hun ikke burde røre 
ved. 

Det er din beslutning hvilken af historierne der er sand og du 
kan bruge dine monologerne til at få den frem. 
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Maren
Maren er et overnaturligt væsen fra den gamle danske my-
tologi, der rider folk og derved giver dem mareridt. Når maren 
rider et menneske kan den også have sex med vedkommende, 
uanset om mennesket vil det eller ej, hvilket er sket for Maria. 
Maren er en udsending for Ellekongen - kongen over alle 
sagnvæsner - som han bruger til at befrugte de kvinder han 
begærer. Overalt hvor maren kommer frem frigøres begæret, 
og folk glemmer deres fornuft. Alle de biroller du skal spille 
er blevet berørt af maren, de har ikke nødvendigvis mødt den, 
men den har været i deres område og deres lyster er mindre 
kontrolerede end andre menneskers. Som scenariet skrider 
fremad skal birollerne spilles mere og mere lystent, mindre og 
mindre i stand til at skjule den liderlighed som marens nærhed 
vækker i dem. 

Maria
I den sidste akt skal du spille Maria. Marias rolle er baseret på 
hvad detektiverne finder ud af om hende og det du fortæller i 
dine monologer. Du skal spille med på det de finder ud af og 
det billede de har dannet sig af Maria. Dette billede svæver 
mellem to poler: nemlig at Maria er et uskyldigt offer for 
maren og at hun selv er skyld i voldtægten, fordi hun prøvede 
at kontrollere maren. Føl dig frem igennem scenariet og tag et 
par noter til hvordan Maria er i rollernes øjne.



1. monolog - Uskylden og 
voldtægten
Din første monolog skal starte med at handle om en uskyldig 
seksuel oplevelse - måske med Mikael - men skal ende med at 
handle om den voldtægt Maria lige har været udsat for.

Start med uskyld, nydelse og nærhed.
Slut med rædsel, tvang og vold.
Du skal ikke give for mange konkrete oplysninger om 
voldtægten, men i stedet fokusere på Marias følelser da den 
finder sted. 

2. monolog - Overfladen
Din anden monolog skal handle om mørket under overfladen. 
Maria sidder på sit værelse på Nødebo Kro og tænker over det 
mørke, det begær og den seksualitet hun kan se i alle men-
nesker her. 

Du skal ikke være for konkret endnu.
Du ved ikke hvad der gemmer sig under overfladen endnu, du 
ved bare at der er noget.
Hvis detektiverne har gjort noget i den foregående akt, der 
passer ind i monologen, skal du naturligvis bare bruge det.
 

3. monolog - Naturen tag-
er over
Din tredje monolog handler om at naturen tager over og om 
at ville leve efter sit begær. Maria er alene i skoven udenfor 
Kagerup og tænker på det begær hun ser overalt i Nordsjæl-
land. Hun kan mærke at hun længes mod at give sin hen til 
det.
Du kan bruge skoven som redskab i din monolog. Måske tale 
om dyrene der lever efter deres lyster. 
Du kan også tale om din stigende fascination af det over-
naturlige og koble på dit stigende begær. 
Hvis detektiverne har gjort noget i den foregående akt, der 
passer ind i monologen, skal du naturligvis bare bruge det.

4. monolog - Marias valg 
 
Den fjerde monolog skal handle om hvordan begæret driver 
Maria ud på et overdrev. Hvordan hendes affære med Torben 
går galt. Det er også her du kan aflsøre -eller blot hinte - om 
Maria har været det uskyldige offer som detektiverne tror. 
Monologen foregår lige inden hun tager tilbage til Køben-
havn. 
Alt efter hvordan du vil fremstille Maria kan du enten 
fokusere på hendes vrede eller hendes sorg over affærens 
afslutning. 
Hvis detektiverne har gjort noget i den foregående akt, der 
passer ind i monologen, skal du naturligvis bare bruge det.

Monologer



Camilla
(Marias veninde og læge på Rigshospitalet) 
Camilla skulle måske koncentrere sig om at leve sit eget liv, i 
stedet for at gå så meget op i sine venners. Hun kan ikke lide 
Mikael. Han er ikke god nok til hendes veninde. Måske var 
det hende, der afslørede at han var begyndt at jage igen. 
Hun har ikke haft nogen oplevelser med det overnaturlige før, 
men hendes lægeinstinkter forhindrer den værste panik. Et 
blik på den inkompetente kaffedrikkende panserbasse overbe-
viste hende om at ringe til Mikael. Hun vil gøre alt hvad hun 
kan for at hjælpe detektiverne.
Tekniske spor 
Maria er i koma som følge af en voldtægt.
Der er læsioner i skeden, på overkroppen og hendes hår er 
pletvis blevet revet op ved rode. Dog er der uforholdsmæssigt 
få forsvarsmærker. Havde det ikke være for de fysiske skader 
og Camillas eget kendskab til sin veninde, kunne konklusio-
nen sagtens have været, at der snarere var tale om et voldsomt 
samleje. 
Maria er gravid 
Der er blevet sendt prøver til toksikologisk afdeling. Detek-
tiverne vil få svar senere. 

Camillas historie

Camilla bor i lejligheden over Marias og havde ikke set hende 
i et stykke tid. Hun var ved at blive bekymret og da hun i kom 
hjem i går aftes låste hun sig ind ved hjælp af sin ekstranøgle. 
Hun fandt Maria i hendes soveværelse, hvor en stol er sat 
mod døren. Igennem en sprække kunne hun se sin veninde 
ligge ilde tilredt på sengen, hvorefter hun tilkaldte politiet, der 
slog døren ind. 
Vinduet i værelset var lukket og tilsyneladende har det været 
umuligt at komme ind og ud af det. Modvilligt ringede hun til 
Mikael, da det tyder på at dette kunne være noget af det han 
beskæftigede sig med. Hun kan i øvrigt fortælle at Maria i den 
seneste tid har skrevet speciale på veterinærmedicin og derfor 
har lavet noget feltarbejde i Nordsjælland. Så vidt hun ved har 
Maria været single siden hende og Mikael gik fra hinanden. 

 

Femte spillers roller
Katrine 
(receptionist på Nødebo Kro) 
17-årige Katrine arbejder for sine forældre, der ejer Nødebo 
Kro. Hun har for længst fundet ud af at den bedste vej til 
drikkepenge er at ramme den fine linie mellem flirt og hø-
flighed. Hun har det varmt i sin stramme hvide skjorte.
Spor
Kan give adgang til Camillas værelse på kroen
Kan fortælle at Maria tog afsted dagen før voldtægten fandt 
sted og har betalt for værelset fire dage frem. 
HELLE (Hestekvinde, fold i Nødebo) 
Med håret samlet i en knold i nakken og gennemtrængende 
grønne øjne gør den 45-årige Helle et stærkt indtryk på alle 
hun møder. Hun forlod sit skvat af en mand for ti år siden og 
har siden da passet sit stutteri alene. Hun er en bestemt og 
kontant kvinde, men sensommerens varme har vækket hendes 
behov efter en mand.
Spor
Har talt med Maria angående hestedøden, der også har ramt 
Helles heste.
Hestedøden skulle være meget værre i Kagerup. 

 
Lise
(Husmor) 
Lise virker som en klassisk, lidt forsagt husmor, der mest af 
alt går op i om folk nu nyder hendes hjemmebagte sandk-
age. Bag facaden har maren dog vækket en hidtil ukendt lyst. 
Indtil videre er det nok at overtale Allan til vildere og vildere 
eksperimenter, men hvem ved hvor længe det varer? Lise og 
Allan har et “hobbyrum”, hvor de optager deres seksuelle 
eksperimenter. 
Lise kan dukke op ved flere lejligheder i Akt 3. Alt afhængigt 
af hvad spillederen og dig beslutter jer for, kan Lise fungere 
mere eller mindre som forførerske.
Spor
Kan fortælle om den hjemløse Markmusen, der kom til byen 
for et par uger siden, boede i et bilvrag i skoven og for et par 
dage siden forsvandt op mod byens savværk og ikke er set 
siden.
Hestedøden har også ramt hende og Allans heste.



Loke
(Kikset teenagedreng)
Loke er en knægt på femten år. Han er lige på kanten af 
puberteten med store fødder, grundlæggende mistro overfor 
verden og en sær lugt, der bedst beskrives som en mellemting 
mellem sved og sødlig råd. Loke er en helt almindelig kikset 
teenagedreng, men han bør fremstå så troldeagtig som muligt.
Spor
Kender det samme til Markmusen som Lise.
Han ved hvor Markmusens bilvrag ligger
Han tror at Markmusen bor i savværket, hvor han piner de 
børn han har stjålet gennem tiderne
Han har selv hørt nogle skarpe smæld fra savværket om nat-
ten.  

 

Maren
(Ellekonges Gab) 
Du kommer kun i aktion som maren, hvis detektiverne vælger 
at spærre den inde. Maren skal spilles som rent dyrisk begær, 
der går over i frygt, da det går op for den at den er fanget. 
Den vil søge at love rollerne alt muligt for at blive sluppet fri 
igen. Måske vil den spille på de svagheder og fristelser, de har 
afsløret gennem scenariet.
Det er måske denne mare, der har voldtaget Erik for syv år 
siden. Måske var den efter hans kone og han kom bare i vejen, 
måske var den efter ham. 



1 
’Mare (af oldnordisk ’mara) M er et sagnvæsen, der optræder 
i nordisk folklore. (…)
Hvordan en mare bliver til: Et gammelt råd fra Nordsjæl-
land lyder at en gravid kvinde for at undgå smerter, kan 
finde moderkagen fra en hest samt fire stokke.  Moderkagen 
spændes ud mellem de fire stokke og der skæres et hul i 
midten. Herefter kraver hun igennem hullet tre gange. Smert-
erne vil da forsvinde (…)
Der advares dog om at barnet fra da af vil være forbandet. 
Bliver det en dreng, vil det være en varulv og bliver det en 
pige, vil det blive en mare  (…) Et af marens tydeligste kara-
kteristika er, at hun formår at tage skikkelse af hvilken som 
helst person. Man kan altså aldrig være helt sikker op om den 
man har foran sig er en mare eller ej. Dog siges det, må maren 
tage sin naturlige ham på det øjeblik hun rider en sovende 
(…)
Andre kilder beskriver maren som en del af ellefolket. Heri 
går hun under andre navne: forførersken, tusindmaske og 
Ellekongens Gab. I den sidstnævnte fungerer den forførende 
mare som sagnvæsnernes konges befrugter. Dødelige kvinder 
kunne blive redet af en mare i mandeskikkelse og finde sig 
selv gravide med Ellekongens barn.(…) 
Hvis maren ikke rider mennesker beretter folkloren om at de 
rider gårdens heste til døde. Hvis en hests manke var uglet 
mente man at det var tegn på at en mare havde redet den. 
Andre kilder fortæller om at hestene blev redet til døde. En 
beretning af 1897 fra Vesthimmerland fortæller at gårdmanden 
fandt tre af sine heste redet til døde, men stadig i deres båse i 
stalden. (…) Hestene var alle blevet bedøvet med alrune, der i 
datidens folklore mentes at være en både magisk og kraftfuld 
rod.
(Overnaturlige væsener, Folklore og dens fortolkninger, 1987)
2 
Varulven har en meget bastant fænomenologi, som gør varul-
vemyten let at genkende, men som samtidig er noget fjern fra 
et moderne menneskes erfaring eller følelsliv.  
 
En folke- eller “over”-tro, som alle til gengæld kan nikke 
genkendende til, er mareridtet eller blot “maren”, væsner, som 
besøger os om natten og forstyrrer vores søvn; middelalderens 
incubus og succubus, som kunne søge (seksuelt) samkvem 
med kvinder hhv. mænd under deres søvn.  
 
En typisk beskrivelse lyder: 
...pludselig er der noget, der lægger sig oven på mig så tung 
så tung så tung, og jeg kunne ikke røre mig af stedet. Så blev 
jeg så underlig, og da begyndte det sådan at vrimle ned ad 
mig (her gjøres Tegning med begge Hænder, der trilles ned 
ad Brystet). Det lettede jo stadig mere, og da det kom ned til 
mine Fødder, så faldt det ned på Gulvet, og det lød, ligesom 
et stort sort nøgle Garn faldt ned. Så var jeg fri og let, men 
underlig var jeg, og mest mærkeligt var det med det Dump på 
gulvet, ja, det var mig rigtignok sært.  
Sidsel Kirstine Jensen, Gammelhavn 
Marer (nightMARE, på fransk caucheMAR) kunne være plag-
somme og svære at slippe af med: 
Jeg havde en Broder, ham red Maren hver eneste Nat. Så snart 
han havde lagt sig, begyndte han at klage sig, for så var den 
kommen. Den kom først nede ved hans Fødder som en grå 

Tre bogtekster om maren
Kat og marsjerede på tre Ben op ad ham, indtil den satte sin 
lådne Ende for ansigtet af ham. Undertiden sad den og så på 
ham med sine gnistrende Øjne, og så vendte den sig og gik 
tilbage igen efter at have klemt hans Bryst en Tid. Når vi talte 
til ham, var det ovre. Jeg lå hos ham og hørte tit, hvordan han 
lå og klagede sig. “Kan du ikke se den?” sagde han, men jeg 
så den aldrig. Så snart den havde sluppet ham, sprang han op 
og ville gribe den, men det lykkedes aldrig.  
P. Olsen 
Bare en ganske bestemt type drøm/mareridt, og intet andet? 
Men “marer” var kendt og anerkendt som en ganske bestemt 
type overnaturlige væsner: 
Varulven kan aldrig komme nogen Steds ind uden under et 
Dørtrin, aldrig derover. Marerne er ganske bitte små som 
et Rug-aks, vil man gribe efter dem, forsvinder de. De kan 
komme ind gjennem et Naglehul i en mur. Sætter man Naglen 
i, kan de ikke komme ind. Der var således en mand, der led af 
Mareridt. Da Maren var kommet, tog han Naglen og satte ind, 
så kunne den ikke slippe ud, og næste Morgen sad da hos ham 
sådan en nydelig Pige ...  
E. Trier fra Lendemark 
Marerne er altså åbenbart overnaturlige væsner, som “lægger 
sig ovenpå” (incubant) os, fordi de opsøger os om natten med 
henblik på seksuel omgang, hvilket af os opfattes voldsomt 
ubehageligt, nogle gange med og nogle gange uden seksuelle 
overtoner.  
 
Med lidt mere “magistrale” briller på hører vi, at 
Mareridt er blevet tilskrevet en kvindelig Plageånd, der ikke 
kunne lade Folk være i Fred om Natten. Man kaldte hende 
for Maren, og hun var, hed det, den skjønneste Kvinde, men i 
Lader den arrigste Trold, der gik gjennem lukkede Døre, over-
faldt sovende Folk og satte sig overskrævs på dem og plagede 
dem, så det var en Gru. Man blev da redet af Maren ...  
 
(Efter Vejle Folkeblad og Holbæk Amtstidende, 1928). 
Dette og de foregående citater er fra Evald Tang Kristensen: 
Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, II afdeling 
(1929) s. 154-58.  
 
Som mange af os kan skrive under på, er mareridtet dog ikke 
ren overtro - der er snarere tale om en bestemt (nu fragået) 
fortolkning af et velkendt, af og til påtrængende fænomen. 
Søger vi en mere “naturvidenskabelig” redegørelse for 
fænomenet, kan vi vende os til et standardværk i neurologi, 
Eric Kandel et als “Principles of Neural Science”, hvor vi 
finder, at hovedsymptomerne på mareridt eller “incubat” hos 
voksne er: 
... respiratory oppression, partial paralysis, and anxiety - usu-
ally in that sequence. The anxiety is intense, accompanied by 
sweating, a fixed facial expression, dilated pupils, and dif-
ficulty in breathing. Dream activity is rarely well structured; 
it consists not of a story but of a poor recollection of a single 
oppressive situation, such as having rocks piled on the chest. 
Like night terror attacks in children, the patient usually has lit-
tle memory of the attack the next morning. The name of these 
slow-wave sleep attacks in the adult is incubus, which, given 
the Latin root incubare (to lie upon), is an appropriate term. 
From the Middle Ages and before it was believed that night-



mares were caused by a nocturnal demon pressing upon the 
sleeper’s chest. The German word Nachtemar and the French 
word cauchemar both contain the ancient Teutonic root mar, 
which means devil. Cauchemar also derives from caucher, an 
old French verb meaning to press, thus literally referring to a 
pressing devil. 

3 
Nightmare was the original term for the state later known as 
waking dream (cf. Mary Shelley and Frankenstein’s Genesis), 
and more currently as sleep paralysis, associated with rapid 
eye movement (REM) sleep. The original definition was 
codified by Dr Johnson in his A Dictionary of the English 
Language and was thus understood, among others by Erasmus 
Darwin and Henry Fuseli,[4] to include a “morbid oppres-
sion during sleep, resembling the pressure of weight upon the 
breast.”
Such nightmares were widely considered to be the work of 
demons and more specifically incubi, which were thought to 
sit on the chests of sleepers. In Old English the name for these 
beings was mare or mære (from a proto-Germanic *marōn, re-
lated to Old High German and Old Norse mara), hence comes 
the mare part in nightmare.
Folk belief in Newfoundland, South Carolina and Georgia de-
scribe the negative figure of the Hag who leaves her physical 
body at night, and sits on the chest of her victim. The victim 
usually wakes with a feeling of terror, has difficulty breathing 
because of a perceived heavy invisible weight on his or her 
chest, and is unable to move i.e., experiences sleep paralysis. 
This nightmare experience is described as being “hag-ridden” 
in the Gullah lore. The “Old Hag” was a nightmare spirit in 
British and also Anglophone North American folklore.
Various forms of magic and spiritual possession were also 
advanced as causes. In nineteenth century Europe, the vagar-
ies of diet were thought to be responsible. For example, in 
Charles Dickens’s A Christmas Carol, Ebenezer Scrooge 
attributes the ghost he sees to “... an undigested bit of beef, a 
blot of mustard, a crumb of cheese, a fragment of an under-
done potato...” In a similar vein, the Household Cyclopedia 
(1881) offers the following advice about nightmares:
“Great attention is to be paid to regularity and choice of diet. 
Intemperance of every kind is hurtful, but nothing is more 
productive of this disease than drinking bad wine. Of eatables 
those which are most prejudicial are all fat and greasy meats 
and pastry... Moderate exercise contributes in a superior de-
gree to promote the digestion of food and prevent flatulence; 
those, however, who are necessarily confined to a sedentary 
occupation, should particularly avoid applying themselves to 
study or bodily labor immediately after eating... Going to bed 
before the usual hour is a frequent cause of night-mare, as 
it either occasions the patient to sleep too long or to lie long 
awake in the night. Passing a whole night or part of a night 
without rest likewise gives birth to the disease, as it occasions 
the patient, on the succeeding night, to sleep too soundly. 
Indulging in sleep too late in the morning, is an almost certain 
method to bring on the paroxysm, and the more frequently it 
returns, the greater strength it acquires; the propensity to sleep 
at this time is almost irresistible.”[5] 



Artikelstumper
Notits fra Hillerødposten, 29. Juni 2012

HESTEDØD. Indenfor den seneste måned er et højt antal heste fundet døde i foldene 
omkring den vestlige side af Esrum Sø. Politiet står på bar bund men har en mistanke 
om at der kan være tale om vandalisme. ”Vi arbejder på sagen og undersøger alle 
mulige vinkler. Vi har taget kontakt til København og fået assistance af deres særlige 
dyrevelfærdsenhed. Jeg kan garantere for at disse gerninger vil blive bragt til ende.” 
Sådan kommenterer politiinspektør Hans Halfdan Andersen fra Norssjællands poli-
tikreds.
Hårdest ramt er den række af hesteejere, der træner konkurrenceheste. Udover at være 
et kærligt husdyr, er en masse tid såvel som penge investeret i hvert dyr, udtaler en 
lokal hesteejer, der foretrækker at være anonym. /BMJ

Artikelklip fra Frederiksborg Amtsavis, 17. Juli 2012

(…) Manglende beviser i sagen om de døde heste ved Esrum Sø har ledt politi-
inspektør Hans Halfdan Andersen til at konkludere at der ikke er tale om grove 
drengestreger. Sagen er blevet givet videre til eksperter indenfor veterinærmedicin, 
der undersøger om det er en hidtil ukendt heste-sygdom der er skyld i dødsfaldene. 
Maria Schmidt der undersøger problemet udtaler: ”Det er indtil videre anormalt. Der 
er ikke noget tydeligt system i dødsfaldene, så min umiddelbare gæt er at svaret skal 
findes i dyrenes kost.” Maria Schmidt er specialestuderende på Landbohøjskolen i 
København. (…)



From: Torben Hvidtfelt (mailto:  torben@hvidtrev.dk) 
To: Maria (mlschmidt@stud.ku.dk) 
Subject: … tænker på dig 

Jeg drømte om dig i nat. Igen.  Jeg ved ikke hvad det er du gør ved mig. Jeg 
er ikke en af dem. Ikke en af de udfarende folk alle ønskede at være da vi var 
unge. Maria - du giver mig lyst til at trænge dybere ind. Til at mærke mig 
selv ved roden og kaste mig derud hvor jeg overhovedet ikke kan bunde.
Når jeg lukker mine øjne efter min kone er faldet i søvn, er det eneste jeg kan 
tænke på at begrave mit hoved i din fisse. Smage dig. Presse mine hænder 
om dine hofter. Se min pik trænge op i dig. Høre dig stønne. Hvad er det du 
gør ved mig. For helvede Maria: jeg har alt hvad nogen gennemsnitmand no-
gensinde kunne ønske sig; og bare tanken om at få lov til at se dig igen, giver 
mig lyst til at brænde det hele på bålet.
Jeg burde hade dig. Burde forkaste alt hvad du står for, men det er så uendelig 
langt fra hvad jeg vil. Jeg elsker dig Maria. Giv mig bare en uge til. Så finder 
jeg ud af at bryde med Sofie. Så bliver det hele som vi vil have det.

-T

From:  Maria (mlschmidt@stud.ku.dk) 
To: Torben Hvidtfelt (mailto:  torben@hvidtrev.dk) 
 Subject: RE:… tænker på dig 

Du får mig til at føle mig som en lille pige. Jeg har aldrig været meget for 
at rykke mig. Jeg har altid fokuseret på at være den stærke. Kan du huske 
ham ekskæresten jeg fortalte om. Sådan var det altid med ham. Vi var lige. 
Forhold og sex var en evig kamp. Med dig føler jeg mig lille og tør gøre ting 
jeg aldrig gjorde med ham. Jeg hader at indrømme det, men du giver mig lyst 
til at underkaste mig. Får mig til at nyde at blive udnyttet. Jeg føler mig som 
din luder og elsker det. Torben - jeg rører ved mig selv når jeg skriver dette 
- og tænker kun på hvornår du ringer og beordrer mig til at komme forbi og 
blive kneppet.

From: Torben Hvidtfelt (mailto:  torben@hvidtrev.dk) 
To: Maria (mlschmidt@stud.ku.dk) 
Subject: RE:RE:… tænker på dig 

Du gør mig så sindssygt liderlig. VI mødes i morgen klokken 13 på dit 
værelse i Nødebo. Vær nøgen når jeg kommer.

From: Torben Hvidtfelt (mailto:  torben@hvidtrev.dk) 
To: Maria (mlschmidt@stud.ku.dk) 
Subject: RE:RE:… tænker på dig 

Jeg hader at skulle skrive dette brev. Hun ved det. Jeg blev for uforsigtig og 
hun opdagede det. Jeg ved ikke hvad det var, der afslørede det. Om hun så 
dine beskeder og breve. Om jeg talte i søvne. 
Maria . Jeg har brug for tid til at finde ud af det her. Jeg beklager virkelig. Jeg 
skal nok ringe når der er kommet mere ro på. 
Undskyld og tak for alt som har været.

Torben

Mails mellem Maria 
og Torben









Etablering og efterforskning blandt trøstesløse betonfacader. 

Obligatoriske scener

1. Marias monolog

Om sex og uskyld i starten, men ender med at handle om 
voldtægten. 

(du sætter den første scene)

2. Venteværelse på Riget

Rollerne snakker kort sammen. Fortæller Mikael hvorfor de er 
der?

(En sygeplejerske henter dem)

3. Enestuen

Camilla fortæller om de tekniske spor på Maria og om 
hvordan hun fandt hende. Marias færden i Nordsjælland 
præsenteres og hun ses som et uskyldigt offer. 

(Camilla har nøglen til lejligheden) 

4. Marias lejlighed på Østerbro

Gerningsstedet. No entry, no finger prints. Det bestialske og 
overnaturlige understreges.  

(Et par dages research)

5. Research på detektivkontoret i Ørestaden

Research. Detektivseriestemning. Handoutpakken udleveres. 

Ellekongen, hestedøden og maren præsenteres. 

Oversigt over scenariet
Valgfri scener

Mytologi

- Varmen. Sveden. Skjorten der klæber til kroppen. 

- Våde drømme. Om sex og frigjort begær.

Drama

- Mikael besøger Maria på hospitalet

1. Akt: København - Heartbreaker



- Erik henter sine børn. Måske skal Lines 15-årige veninde 
køre med. 

- Simon går til luder og kommer af med aggressioner.

- Lene går i Nørrebroparken og leder den følelse. 

Action

- Indbrudstyv i Marias lejlighed. Måske forhør af ham. 

Spor til næste akt

Hestedøden (fra avisartiklerne)

Marias færden i Nordsjælland (fra specialekontrakten eller fra 
Camilla) 

De pæne facader og mørket under overfladen. Første kontakt 
med marens effekt på folk.  

Obligatoriske scener

1. Marias monolog

Om mørket under overfladen, både i byen og hos hende selv. 

(det eneste sted Maria har kunne bo i Nødebo)

2. Kroen

Marias værelse. Spredte noter. Flirtende receptionist.

(adresse i Marias noter) 

3. Folden

Hestekvinden sender sine heste i karantæne. Hestedøden un-
derstreges. Hestekvinden flirter?

2. Akt: Nødebo - Dazed and Confused
Valgfri scener

Mytologi

- Graveren. Fortæller savlende om byens liderlighed. Vil have 
Lene med ind i sit redskabsskur. Enkelte bemærkninger om 
Ellekongen.   

- Følstrup. De mentalt handicappede har sex på gangene og 
onanerer ved busstoppesteder. Råber nonsens om Ellekongen. 

Drama

- Sex. Måske vil Hestekvinden eller Receptionisten have sex.

- Nødebo kro. Kun to værelser. Snak om dagens begivenheder.

- Mare ridt. En rolle vågner med maren ovenpå. Den fors-
vinder og efterlader ham med stiv pik.  

Action

- Nødebogård. Utilpassede troldeagtige unge. Måske vil de 
slås.

- Hestene. En river sig fri. Måske er den farlig og må skydes. 
Måske vil den parre sig med en af de andre heste

Spor til næste akt

Hestedøden (Marias noter og Hestekvinden)

Marias færden (Marias noter, tildels Hestekvinden) 



Byen hvor skoven har taget over. Markmusens historie 
fortælles og det seksulle bliver tydeligere. 

Obligatoriske scener

1. Marias monolog

Om skoven og hvordan hun langsomt kom i sine drifters vold. 

(Spørgsmål om hestedøden)

2. Hr. og Fru. Danmark

Ramt af hestedøden. Gemmer en mørk hemmelighed i deres 
aflåste hobbyrum. Lise har måske ikke nok i Allan. 

(Markmusens spor)

3. Bilvraget

De møder Loke, der fortæller om Markmusen. De finder et 
billede MArkmusen har tegnet af maren. 

(Lokes og andre fra byens historie om Markmusen)

4. Savværket

De finder Markmusens lig og opdager hans rigtige identitet. 

Valgfri scener

Mytologi

- Troldkvinden. Først en stemning af død og uhygge, men 
siden kan troldkvinden fortælle om Ellekongen. 

- Skoven har øjne. En konstant følelse af at være overvåget.

- Skoven tager over. Byen dækkes mere og mere af vegeta-
tion. 

Drama

- Camping. Fire mennesker i en Opel Vectra. Temperamenter 
der koger over. Mulighed for snak. 

- Lise. Måske vil hun have en af detektiverne.

- Skovens lys. Lene ser noget i skoven og føler en velkendt 
følelse. 

Action

- Stop tyven! Forvalter Olsen opdager at de er brudt ind i sav-
værket. 

Spor til næste akt

Markmusens pung med hans adresse (Savværket)

Alternativt omtale af hestedøden (Folk i byen)

3. Akt: Kagerup - Over the Hills and Far Away



Byen der er bugget under for sit begær. Maren findes og 
uskadeliggøres. 

Obligatoriske scener

1. Marias monolog

Om hvordan hun også faldt for begæret. Det afsløres om hun 
har været uskyldig i sin voldtægt. 

2. Telefon opkald fra Camilla

Det afsløres at Maria er blev højgravid på omkring en måned. 

(Hans adresse i hans pung)

3. Den hængte mands hjem

Torbens og Marias affære afsløres. Ligene af Torbens kone og 
børn findes. 

(Spørgsmål om hestedøden)

4. Kogleren

Ikke 100 % nødvendig scene. Oplysninger om mareværn og 
kampen mod maren kan fås her.

(Visitkortet fra Torbens hjem. Måske oplysninger fra Rud)

5. Swingerklubben

Marens forklædning opdages. Muligheder for virkelig at gøre 
noget ved sit begær. 

6. Marens endeligt

Maren bekæmpes. Måske dør den, måske tages den blot til 
fange.

(Marens død)

7. Marias opvågnen

Maria vågner og forlader Riget, for at give Ellekongen deres 
barn. 

(Camillas opvågnen)

8. Camilla anden opringning

Marias opvågnen og destinationen for hendes rejse afsløres. 

4. Akt: Esrum - Whole Lotta Love
Valgfri scener

Mytologi

- Stemning. Affolkede gader. Alt handler om swingerklubben. 

- Blufærdighed. Folk i Esrum har sex på åben gade.

- Maren er nær. En hest dør. Maren har redet den ihjel.

- Radioen. Rapporter om hestedød og voldtægt i hele landet. 

Drama

- Eriks telefon. Line har været væk - blevet for længe til fest 
- men er kommer tilbage. 

Action

- Marens håndlangere. Mennesker eller troldeagtige skiftinger.

Spor til næste akt

- Marias destination (afsløres af Camilla).  



Den endelige konfrontation med Ellekongen. Kommer roll-
erne med til hans høstfest. 

Obligatoriske scener

1. Ellekongens hof

Ellekongens hof præsenteres. Rollerne inviteres til høstfest. 
Dræb Ellekongen, tag imod hans tilbud eller vend jer fra ham.  

Løse ender

- Erik og maren. Møder Erik den mare der voldtog ham?

- Lenes usynlige ven. Præsenterer den Lene for Ellekongen. 

- Mikael og Maria. Hvordan ender deres forhold?

- Simon og Lene. Hvordan ender deres forhold?

- Marias barn. Føder hun nu. Giver hun barnet til Ellekongen?

Eskalering

- Ellekongen hælder vin over sig selv og brudene slikker det 
af.

- Brudene begynder at føde. Rejser sig op og fester videre.

- Ellekongen begærer en af rollerne. 

- Brudene bliver kælne overfor de mandlige detektiver.

- Ellekongen har sex med en af sine brude og vil have rollerne 
med. 

5. Akt: Græsted - When the Levee Breaks



Tidslinie
Det følgende er en tidslinie over de begivenheder, der leder op til Marias 
voldtægt og scenariets start. 

Et år siden: Maria og Mikael går fra hinanden

Tre måneder siden: Ellekongen vågner i Gribskov og sender sine marer ud. 
Hestedøden rammer Nordsjælland. Maren slår sig ned i Esrum og begæret 
strømmer udfra byen til det omliggende land. 

To måneder siden: Maria kommer til Nordsjælland for at undersøge hest-
edøden. Lise og Allan begynder at optage deres film.   

En måned siden: Maria møder Torben og indleder hurtigt en affære med 
ham. 

Lidt under en måned siden: Marias - hidtil ufrugtbare - undersøgelser af 
hestedøden fører hende til Kogleren Rud. Han fortæller hende om mareværn 
og om hvordan man fanger maren. 

To-tre uger siden: Torbens kone opdager sin mands affære og konfronterer 
ham. Torben afbryder forbindelsen til Maria. 

To uger siden: Maren rider Torben - enten som hævn mod Maria eller på 
Marias order - som voldtager og myrden sin kone og sin datter. 

Lidt under to uger siden:  Markmusen - den sindssyge Torben - kommer til 
Kagerup.

To dage før scenariet begynder: Maria flygter fra Nødebo til København, 
for at undgå maren. Markmusen hænger sig selv, fra hans sæd vokser der 
alrune frem.  

Dagen før scenariet starter: Maren voldtager Maria, gør hende gravid med 
Ellekongens barn og Maria ender i koma. 


