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Andre produktioner 
 

Af Jais Lytje
Slægt skal følge slægters gang, 
Basic Hack’n’Slash, 
Investigation og Intrige 
Skrevet sammen med andre. 
(Fastaval 98) 
 

Af Jost L. Hansen
Huset der blev vådt, CoC 
(Mytomania Mini-Con) 
 
En for alle, alle for…?, GURPS 
Espionage 
(Mytomania Mini-Con II) 
 
Porten til det glemte rige, 
GURPS Pulp 
(Mytomania Mini-Con III) 
 
Huset der blev vådt II, 
Sturmbanger Splat 
(Mytomania Mini-Con III) 
 
De Hensynsløse, VP Western 
(Fastaval 96) 
 
Vulkanøens hemmelighed, 
Systemløst Pirat 
(Spiltræf XI og Fastaval 97) 
 
Slægt skal følge slægters gang, 
Basic Hack’n’Slash, 
Investigation og Intrige 
Skrevet sammen med andre. 
(Fastaval 98)

Forord 
Velkommen til Robinson Ekspeditionen1. 
TV-programmet med de fleste intriger man længe har set. Det egner sig perfekt til et 
rollespilsscenarie. Vi har forsøgt at bevare så meget af tv-programmet så muligt, men 
samtidigt har vi også gjort det spilbart. Derfor er konkurrencerne ikke helt som i tv-
programmet, da de ellers ville blive løst med terningeslag. 
Du sidder med et intrige scenarie i hånden. Det vil sige at scenariet gerne skulle 
kunne køre i intrigen mellem spilpersonerne. Altså skal du som GM egentlig bare 
læne dig tilbage og nyde spillernes præstationer.  
Vi har forsøgt at lægge at spillet over på spilpersonerne, så derfor er ”indholdet” i 
scenariet lidt tyndt, men det er også kun beregnet til at støtte spillerne hvis de går i 
stå. 
Scenariet er et voksenscenarie der  kan indeholde seksuelle og voldsomme scener, 
der uegnet for mindre børn. 
 
God fornøjelse 
 
Jais Lytje og Jost L. Hansen 

                                                        
1 Robinson Ekspeditionen er et varemærke der tilhører TV3. 
Alle personligheder er fiktive og ethvert sammenfald med nulevende og døde personligheder er fuldstændig tilfældig. 
Alle personer der optræder i dette scenariet som også findes i virkeligheden har intet tilfælles med hinanden  udover 
navnet. 
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Programmet går i al sin enkelthed ud på at 16 helt almindelige
danskere bliver landsat på en øde ø i Suluhavet ud for Borneo.
Deltagerne deles i starten op i to hold - Nord og Sydholdet. Ca.
hver 3. dag konkurrerer holdene mod hinanden under Thomas
Myginds ledelse. Der er to former for konkurrencer.  
 
Kappestriden 
Her konkurrerer holdene mod hinanden i blandt andet
tømmerflåderace og sandslotsbygning for at vinde ting, der gør
livet lidt lettere på øen. Det kan være en hovedpude, en gang
massage eller et køleskab til låns. 
 
Robinsondyst 
Den langt alvorligere "Robinsondyst" afgør, hvilket af holdene,
der skal i "Ø-rådet", hvor deltagerne på det tabende hold skal
stemme en af holdkammeraterne hjem fra øen.  
 
Holdene dyster blandt andet i konkurrencer som
vandforhindringsbane, krabbevæddeløb og kast med kokosnødder.
Vinderen af konkurrencen modtager Robinson-trofæet, som giver
immunitet mod at blive sendt hjem. 
 
Den deltager der står tilbage efter 47 døgn på øen har vundet titlen
som årets "Robinson" og førstepræmien på en ¼ million kr. 
 
Kilde: TV3’s hjemmeside om Robinson Ekspeditionen. 
www.robinson.tv3.dk 

Synops 
De seks personer starter ud med en Robinsondyst efter 
fulgt af et øråd. Hvor efter Npc’en Peter Søby gerne 
skulle blive stemt hjem. Hvis ikke, er der en spiller 
mindre. Synd for ham. Eller spilleren kan overtage 
Peter Søbys rolle. 
Så skal de i gennem en kappestrid for at vinde en lille 
præmie. 
I mellem tiden er Thomas Mygind blevet mere eller 
mindre sindssyg. En morgen forsvinder han og tv-
holdet. Spilpersonerne  nu efterladt til sig selv, men 
med kameraer gemt rundt omkring, lige som i The 
Truman Show. De bliver udsat nogle hårde prøvelser, 
og den rigtige kamp får overlevelse opstår. Med andet 
end de 250.000 Kr i sigte. Til sidst dukker Peter 
Mygind op og dem den sidste prøve får at blive årets 
Robinson. 
 

Baggrund 
Det hele startede med at Thomas Mygind meget gerne 
ville lave endnu en Robinson Ekspedition, men TV3 
ville ikke bruge ham. Mygind brugte al sin energi på at 
få lov, men det kunne ikke lades sig gøre. TV3 ville 
hellere have Kamilla Gregersen, og hun sagde også ja. 
Det var et hårdt slag for Thomas Mygind, og han blev 
mere og mere fortvivlet over situationen. Så var det en 
sen natte time Mygind sag og grublede over hvad han 
skulle gøre at Djævlen dukkede op. Djævlen lovede at 
Mygind ville blive Robinson Ekspeditions leder endnu 
en gang, hvis han lavede lidt om i programmet. 
Og så ledes skete det at Kamilla Gregersen fik et bedre 
tilbud om at lave Den Store Klassefest i udlandet. Og 
Mygind fik tilbudet om Robinson Ekspeditionen. 
Mygind fik underlige ideer efter han mødte Djævlen. 
Når Robinson deltagerne kun er fem tilbage vil Mygind 
og hans folk (specielt udvalgt af Djævlen) vil de 
forlade øen for at filme dem i det skjulte, ligesom i 
filmen The Truman Show med Jim Carrey, og sende 
det live. Djævlen var vild med ideen.  
Officielt skulle det foregå på Cocos Øen i Stillehavet 
ud for Central Amerika, men det foregår på Galapagos 
Øerne, hvilket kun produktionsholdet ved. Det er for at 
hold nysgerrige væk. 
Så gik Robinson holdet i gang med at finde folk. Og 
det endte med disse folk: 
 
 
Hold Nord:2 
1 Pia Højgaard 
v Ulrik Hjelm 
v Linda Sørensen 
6 Jytte Larsen 
                                                        
2 Tegn: 
v for videre, s for spiller, n for npc, tal for hvornår de 
stemtes hjem. 

v Claudia Friis 
7 Morten Vilbæk 
4 Erik Hoppe 
v René Mathisen 
 
Hold Syd: 
v Peter Søby 
5 Jesper Leth 
v Kasper Hoffmann 
8 Victoria Bendix 
3 Katrine Blokberg 
v Christina Ravnsø 
v Mette Jørgensen 
2 Niels Langhoff 
 
Dem der kom videre: 
s Ulrik Hjelm 
s Linda Sørensen 
1 Claudia Friis 
s René Mathisen 
 
n Peter Søby 
s Kasper Hoffmann 
s Christina Ravnsø 
2 Mette Jørgensen 
 
Da scenariet starter har de været på øen i 27 døgn. For 
seks dagen siden blev de to hold samlet til et hold og 
flyttede til en ny ø. 
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Spilpersonerne 
Christina Ravnsø 
26 år, Arbejder på et kontor på strøget i Horsens 
 
Christina har langt mørkt hår som hænger slapt ned. 
Christina har et meget sødt ansigt, hvis  man ellers 
kunne se det for alt hendes hår. Hun er pænt høj for en 
pige at være ca. 1.80 meter. Hendes krop er pæn med 
nogle  dejlige feminine kurver. Faktisk ser hun 
almindelig ud, så almindelig at man egentlig ikke 
lægger mærke til hende. Men alligevel udstråler hun en 
harmonisk karisma. 
 
Christina er født og opvokset i Horsens. Hun har hele 
sit liv været en flittig pige. Lige fra folkeskolen til 
Handelsskolen har hun arbejdet intens med sine lektier. 
Trods sit hårde slid og næsten ingen venner i hele barn- 
og ungdommen klarede hun sig aldrig bedre end lidt 
over middel. Efter handelsskolen fik hun en elevplads 
på det kontor hvor hun arbejder i dag. 
Hun startede med at være tilfreds med hvad hun havde, 
men lidt efter lidt indså hun at hun manglede noget i 
sin tilværelse. Men hun kunne ikke finde ud af hvad det 
var og blev mere og mere trist. Indtil en forårsdag da 
hun så et kærestepar ligge og nusse hinanden på en 
græsplæne. Hun blev klar over at hun manglede en 
kæreste. Hendes tristhed forsvandt næsten med det 
samme da det gik op hende var hun manglede.  
Så startede Christinas scorejagt. Men det gik ikke så 
godt. Trods hun læste samtlige dameblade om hvordan 
man score fyre, var der aldrig nogen der gad andet end 
at danse.  Og det var hende der skulle spørge fyren om 
de skulle danse. Hun mener selv hun var tæt på mange 
gange. Men lige ved og næsten slår jo ingen mand af 
hesten. Hun forsøgte sig også med kontakt annoncer, 
fuldstændig uden held. Hendes tristhed som lige var 
forsvundet nærmede sig truende hurtigt igen. For at 
undgå det tænkte Christina, desperate tider kræver 
desperate handlinger. Nu gjorde Christina noget som 
ingen nogen sinde vil have forestillet sig Christina 
gøre. Hun gik til en fotograf for at få taget nogle nøgen 
billeder af hende. Det blev nogle rigtig gode billeder. 
Billederne sendte hun ind til Se og Hør for at blive Se 
og Hør pige. Og det blev hun.  
Så torsdag den 12. Oktober 1995 kunne man se 
Christina som Se og Hør pige. Der stod at hun boede i 
Horsens, gik i byen på Paddys og tændte på en god røv. 
Fredag den 13. stod Christina i sit frække dress til 
2500,- på Paddys og ventede. Og ganske rigtig 
dukkede der en fyr op sagde ”hey, det sgu da dig fra Se 
og Hør! Må jeg byde på en drink?” Christina var solgt, 
for første gang følte hun sig beundret. Fyren fik hældt 
en masse drinks på hende og de endte hjemme ved 
hende. Det var Christinas første gang. Det var meget 
ubehageligt men samtidigt var det lykkeligste øjeblik 

Christina havde oplevet. Hun faldt i søvn lykkelig i 
armene på fyren. 
Næste morgen var han væk. 
Det var jo ikke så fedt, men Christina fik lidt tiltro til 
sig selv igen. Nu skulle hun bare finde den rigtig. Hun 
kunne jo godt se at det var lidt naivt at finde den eneste 
ene første gang. 
Men så skulle hun til det årlige lægetjek. Her blev hun 
konstateret HIV-positiv. Hun havde i sin fuldskab og 
kådhed glemt alt om beskyttelse, men hun var i det 
mindste ikke gravid. Først vidste hun ikke hvad hun 
skulle gøre af sig selv. Hun græd og græd og meldte 
sig langtids syg. Hun fik tænkt sit liv igennem, og fik 
vendt sygdommen til en positiv ting. Hun fandt ud af 
hvor skrøbeligt livet egentlig er, og man skal udnytte 
hver en bid. Trods sygdommen havde hun aldrig været 
så positiv. Christina blev en rigtig livsnyder. Og 
sygdommen har ikke taget fat i hende endnu pga. 
hendes medicin. Hun blev harmonisk med sig selv, og 
det kunne mærkes på hendes udstråling og opførelse.  
Hun har nydt sex mange gange siden første gange, og 
har altid brugt beskyttelse. Men hvis kondomet skulle 
sprænge, så er det synd for fyren. Christina kommer 
altså i første række. Alt afhængig af hvem fyren er Hun 
kunne aldrig finde på at smitte nogle med vilje, med 
mindre de fortjente det. 
Men engang i mellem kommer hun til at tænke på at 
hendes liv ikke kommer til vare så lang tid som hun 
egentlig gerne ville. Hun prøver at ignorere tanken, 
men det er ikke altid det er lykkeds. 
Da hun hørte om Robinson Ekspeditionen så hun det 
som en af de ting hun måtte prøve en det blev for sent. 
Hun vidste godt at TV3 ikke ville tage en hivpositiv 
med på turen så hun fik fusket lidt med lægetjekkene. 
 

Linda Sørensen 
21 år 1.62 høj, 58 kg, buttet, brunt hår med lyse striber 
i. En pæn pige, måske lidt almindelig af udseende, men 
rigtig køn når hun smiler, hvilket giver hende to 
charmerende smilehuller og rigtig glade øjne. 
Grågrønne øjne der næsten altid ser glade ud. I god 
form på grund af aerobics. 
 
Linda er nyuddannet sygeplejerske og netop startet på 
Vejle Sygehus på fødegangen. Hun havde egentlig 
ønsket sig at blive jordemoder, men karaktererne var 
ikke til det, så sygeplejerske var andet valg. Hun er 
glad for sin uddannelse og følte sig utrolig heldig da 
hun fik stillingen på fødegangen. 
 
Linda er en rigtig glad og udadvendt pige. Hun er altid 
klar til at give en hjælpende hånd og vil det bedste for 
alle. Hun kan til tider virke næsten moderlig i sin 
omsorg. Hun er ikke den der taler mest, men er en 
utrolig god lytter. Hun hæver sjældent stemmen og 
forsøger at løse tingene mindeligt. Hendes naturlige 
instinkt for at hjælpe andre holder hende i konstant 
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kontakt med mennesker. Men ind i mellem har hun 
brug for at være sig selv. Så lukker hun sig inde for en 
periode med en bog eller sin walkman, eller finder et 
stille sted for sig selv. 
 
Hun er konstant utilfreds med sin krop og er altid på 
slankekur. Hun dyrker aerobics så tit hun kan i et 
forsøg på at slanke sig og holde sig i form. Men i 
mellem, især efter en længere vareende slankekur, går 
hun amok i overdådige middage med dertil hørende 
desserter og slik og chips. Men bagefter har hun 
ekstrem dårlig samvittighed overfor sin slankekur. 
 
Hendes forældre er katolikker, hvilket Linda sådan set 
også er. Hun praktiserer det dog ikke specielt meget og 
nævner det sjældent for nogen. Hun tror dog på Gud og 
har tit bedt om Hans hjælp. Hun går lige så gerne i en 
lutheransk kirke og har ikke skriftet siden hun var 11. 
Hendes far var skoleinspektør på samme skole hvor 
hun gik. I al den tid Linda gik i folkeskole sad hun på 
sin fars kontor og lavede lektier til han skulle hjem. Da 
hun var 11 begyndte han at misbruge hende seksuelt på 
sit kontor hver dag inden de kørte hjem sammen. Det 
fortsatte al den tid hun gik på skolen, dvs. indtil 8. 
klasse, hvor det lykkedes hende at overtale sin mor til 
at komme på efterskole. Hun har aldrig fortalt det til 
nogen. 
 
Linda har ikke haft mange kærester. Og de få der har 
været holdt ikke længe. De havde svært ved at håndtere 
hendes frygt for fysisk kontakt og nærvær. Hun har dog 
fået lidt nemmere ved det efterhånden. Lindas sidste 
kæreste var utrolig forstående og hun kunne næsten 
slappe af når han rørte ved hende. De nåede dog aldrig 
til at gå i seng sammen før han fandt en anden. Før 
turen her havde hun aldrig dyrket sex med andre end 
sin far. 
 
Linda tog med på turen for at komme på en gratis ferie. 
Uden kontakt til sine forældre havde studiet været 
svært økonomisk set. Hun har en stor studiegæld og har 
ikke haft råd til ferie siden hun flyttede hjemmefra. 
 

René Mathisen 
37 år, 1.76 høj 75 kg, tæt bygget. Helt tætklippet 
blondt, nærmest gennemsigtigt hår med kraftig tendens 
til måne. Lille tyndt fipskæg, der giver ham et lidt 
komisk udseende. Blå øjne. I relativ dårlig form, da 
han hader motion og al anden sport end computerspil. 
 
René er uddannet elektronikmekaniker, men har gået 
arbejdsløs de sidste 4 år hjemme i Valby. Det betyder 
ikke at han ikke laver noget. Der er masser af sort 
arbejde at få, hvis man vil lave noget. Det er et godt 
supplement til dagpengene. Og han er alligevel ikke 
typen der kan sidde med hænderne i skødet. 
 

René er en rigtig spasmager. Han taler utrolig meget, 
kommer tit med kvikke, satiriske eller bare sjove 
bemærkninger. Han kan et væld af vittigheder, især 
sjofle, og er god til at fortælle dem. Han har altid været 
klovnen i sin omgangskreds. Flere af hans venner har 
foreslået ham at prøve som stand-upper. Han har 
overvejet det, har endda skrevet lidt materiale, men har 
endnu ikke prøvet. 
Han er også en habil guitarspiller og kan en masse 
sjove sange. 
 
René er ludoman. Han har altid nydt at spille spil. Alt 
fra ludo og matador til computerspil. Siden kasinoerne 
åbnede har han tilbragt mange aftner der og brugt en 
ustyrlig masse penge. Desuden spiller han poker med 
en håndfuld smågangstere, hvor han har vundet en del i 
tidens løb. Desværre er det gået lidt dårligt på det sidste 
og han har fået en spillegæld på næsten 50.000. Hans 
spillemakkere har givet ham kredit for en tid, men vil 
gerne snart se nogle kroner. 
 
Renés store forbrug af penge, samt hans geschæftighed 
har fået ham til at køre en lille hælervirksomhed for de 
lokale indbrudstyve i Valby. Han skaffer dem af med 
varme varer, arrangerer til tider større job og ordner 
kontakter mellem folk der mangler noget og folk der 
kan skaffe det. Blandt indbrudstyvene er der en del 
narkomaner som ofte har brug for penge. Det har ført 
ham ind i lidt handel med narkotika, men kun på en 
meget lille skala. Faktisk kun til de narkomaner der 
kommer til ham for at sælge varme sager eller ønsker 
et lille job. Den lette adgang han således har fået til 
stoffer har givet ham mulighed for at eksperimentere 
med narko. Han tager det dog kun for sjov, ikke særlig 
tit og mest pot og speed. 
 
For kort tid siden havde René skaffet et job til en 
narkoman ved navn Bjarke. Det var ret simpelt. Bjarke 
skulle bryde ind i et lager hos Fredgård og stjæle en 
stak mobiltelefoner. Så ville René få dem i funktion 
med nogle falske SIM-kort, der tappede på 
eksisterende abonnementer. Men Bjarke var så 
stoftrængende at han var begyndt at sælge ud af 
mobiltelefonerne uden kort i. Og havde påstået René 
havde fikset dem så de virkede. René havde fået nogle 
grimme henvendelser fra købere der følte sig snydt. 
Blandt andet en Bandidos rocker, der var kommet med 
ret specifikke beskrivelser af hvad han ville gøre ved 
René. Da Bjarke var kommet med de resterende 
mobiltelefoner havde René tændt af på ham. I en 
blanding af speed-rus og raseri havde René grebet en 
rørtang og slået Bjarke gentagne gange. Da René 
vågnede fra sin blodrus lå Bjarke død på gulvet i 
værkstedet. Med øjne der stirrede overrasket og 
anklagende op på René. René havde smidt liget i en 
sivebrønd på sydhavnen. Da han forlod Danmark 
havde han endnu ikke hørt om at liget skulle være 
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fundet. Men Bjarkes øjne har hjemsøgt næsten hver nat 
siden da. 
 
René er kun med for pengenes skyld. Han er overbevist 
om at det nok skal lykkedes ham at vinde. Han har 
brug for dem til sin spillegæld. At han samtidig er ude 
af landet er jo en glimrende sidegevinst set i lyset af 
hændelsen med Bjarke. 
 

Ulrik Hjelm 
26 år. 1.88 høj, 84 kg, slank, muskuløs uden at 
overdrive. I god form grundet sport. 
Kort pjusket hår. Egentlig mellemblond, men meget 
solbleget i øjeblikket. Barkenbarter, og næsten altid 
korte skægstubbe. Klare blå øjne, der giver ham et 
fængslende blik. Bredt smil som ofte pryder hans 
ansigt. 
Ser i det hele taget kanon godt ud. Samtidig er han 
meget charmerende og har let ved at omgås andre 
mennesker, med undtagelse af tidligere erobringer. 
 
Ulrik studerer antropologi på Århus Universitet. Han 
mangler endnu et par år. Fra studiet har han fået indsigt 
i hvordan menneskelige relationer udvikles og kan 
påvirkes. Han er god til at skabe en nær kontakt til 
andre mennesker og derigennem overbevise dem om 
fornuften i hans egne holdninger. I sin fritid dyrker han 
meget forskellig sport på motions plan. Derudover er 
han konkurrence svømmer.  
 
Ulrik er utrolig pigeglad. Han nyder at score og er 
nærmest afhængig af sex. Når han lægger an på en pige 
er han som forelsket i hende. Der er ikke det han ikke 
vil gøre for hende og love hende. Men det hele drejer 
sig for ham om at komme i seng med dem. Han tager 
gerne sin tid, men det er det eneste det drejer sig om for 
ham. Så snart det er overstået skifter han totalt opførsel 
overfor pigen. Bliver ikke direkte ubehagelig, men 
fjern og en smule irritabel. Han er skrækslagen for at 
forelske sig. Han har utrolig svært ved at slappe af 
sammen med piger han har været i seng med. Når først 
han har scoret en pige vil han helst lægge så meget 
afstand mellem hende og sig selv. Føler det meget 
akavet at skulle snakke med en pige han ’har prikket’. 
Derfor har han forsøgt at få sendt pigerne på 
ekspeditionen hjem så snart han har været sammen 
med dem. Han har været sammen med alle piger han 
har mødt på turen indtil nu undtagen Christina. Og 
bortset fra Linda er det lykkedes ham at få sendt de 
andre piger hjem. Ved at benytte sin viden fra 
antropologi om hierarkier og konflikter i små 
stammesamfund kombineret med sit vindende væsen, 
har han kunne overtale lige de rigtige personer til at 
stemme pigerne hjem efterhånden som det blev 
nødvendigt. 
 

Hans mor forlod faren og efterlod ham alene med Ulrik 
da Ulrik var 8 år. Faren havde efterfølgende to forliste 
ægteskaber. I dag er faren alkoholiker og psykisk syg. 
Han har været indlagt på Skt. Hans gennem de sidste 3 
år. Ulrik føler at det var hans mor og to efterfølgende 
stedmødre, der har drevet faren til druk. 
 
Tog med på turen for eksperimentets skyld. Han ser det 
som et interessant antropologisk forsøg. Som et 
yderligere eksperiment besluttede han sig inden afgang 
for at score samtlige piger. Ikke at han kunne lade være 
hvis han prøvede. Så hans ide om at ville observere 
reaktionen på sin opførsel er mest en retfærdiggørelse 
af sine handlinger. Han håber et sted at han måske kan 
vinde pengene. Men det er ikke det vigtigste. Han ved 
at hans behov for at nedlægge kvinder nok vil gøre det 
rigtigt svært for ham. Men det er da et forsøg værd. 
 

Kasper Hoffmann 
44 år. Suppe-steg-ismusiker. 
 
Kasper er velbygget mand med en begyndende ølmave, 
som dog har fortaget sig lidt efter opholdet på øen. 
Kasper har fået sig en flot måne, som han egentlig er 
glad for. Han har kort brunt hår som stadig holder sin 
farve. De mange dage på øen har resulteret i et stort 
fuld skæg, som Kasper normalt ikke har. 
 
Kasper blev født og opvoksede i Århus. Efter 
folkeskolen dannede Kasper med nogle af hans andre 
venner dansktop bandet Sukkertoppene. De fik stor 
succes, men efter nogle år pga interne stridigheder gik 
de hver for sig. Kasper prøvede som suppe-steg-is-
musiker, men havde ikke meget succes.  
Han forelskede sig i en pige der hed Susanna, men hun 
ville ikke have ham for han var ikke kendt. Alle havde 
på det tidspunkt glemt Sukkertoppene. Så Kasper 
gjorde alt for at få succes. Han blev så desperat at han 
stjal nogle sange fra Thomas Hjelm, en af hans gamle 
venner fra Sukkertoppene. Det blev en bragende succes 
og Kasper fik ud sendt en cd. Alle ville have ham til 
arrangementer, og det ville Susanna også.  
Susanna og Kasper blev gift, og de fik sønnen Bjarke. 
Det gik godt nogle år, men Kasper kunne ikke skrive 
nye hits, så han gled ud i glemmebogen ligeså stille. 
Susanna skred fra Kasper og overlod Bjarke til ham. 
Kasper blev hyret som suppe-steg-is-musiker til 
konfirmationer og runde fødselsdage og den slags. 
Kasper og Bjarke fik et ret tæt forhold, men desværre 
røg Bjarke ud i noget kriminalitet og blev narkoman. 
Det var hårdt for Kasper for det var åbenbart et tegn på 
at han mislykkedes i sit forsøg på at opdrage Bjarke. 
Endnu en ting han ikke kunne finde ud af. Kasper ville 
gøre alt for at få Bjarke ud af sit misbrug, men pudselig 
forsvandt Bjarke sporløst for nogen tid siden. Kasper er 
sikker på at det har noget med det narkotika som 
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Bjarke tog, at gøre. Hvis det ikke havde for de stoffer 
så havde Bjarke sikkert været her i dag. 
Bjarkes forsvinding var et for hårdt slag for Kasper, så 
han besluttede at tage sit eget liv. Men tilfældig vis 
stod fjernsynet på TV3, og der var en reklame for 
Robinson Ekspeditionen. Kasper så sit snit til at 
komme ud fra elendigheden og et hurtigt spring til 
berømmelse, som nogen af dem fra den oprindelige 
Robinson Ekspedition fik. 
Her på ekspeditionen er han ikke meget for at fortælle 
det til nogen. Men han har fortalt det til Christina. 
 
Kasper elsker at få opmærksomhed. Det er det bedste 
han ved. I sær hvis folk ser lidt op til ham. Bjarke så op 
til Kasper, men det var åbenbart ikke nok til at holde 
ham fra kriminalitet. 
 
 
Læs mere om forhold til de andre og hvem de har stemt 
hjem på selve karakterakene. 
 

Bi-personerne 
Peter Søby 
23 år, i aktivering hvor han gør rent for ældre 
mennesker 
 
Peter Søby er temmelig høj og har et lidt stort hovede. 
Han går klædt i noget tøj der efter hans mening er sejt,  
men langt fra er det. Han har en gigantisk hat på. 
Hvilket ser vildt fjollet ud, men faktisk skygger den 
dejligt for solen. 
Peter går rundt et hav af metalhalskæder, som han 
konstant går og fidler med og det lyder kanon trælst. 
Det er umuligt at føre en nogen lunde normal samtale 
med ham, da han ikke fatter en brik. Han stiller hele 
tiden de dummeste spørgsmål. 
En gang imellem får han krampe i sit ene ben, især når 
han skal sove, og han kan ikke finde ud af at få det 
stoppet igen. Dette resulterer i at så vel sovende som 
vågnende  i en radius af 10 meter får spat. Man griner 
af ham de første par minutter, og så græder man over at 
der findes et så stupidt individ.  
Peter er generelt en tumpet person. Alt hvad han gør er 
ikke i nogen ond mening, han tænker bare ikke. 
Peter meldte sig fordi han syntes at den første 
Robinson Ekspedtion var det fedeste han nogen sinde 
havde set. Så han måtte bare med. Grunden til han 
overhovedet kom med er at TV3 mente der burde være 
en comic relief for seerene. De har gjort hvad de kunne 
for at få ham til at blive på øen, ved at sige ting til folk 
om at han er god nok. Men nu er de selv trætte af ham. 
 

Thomas Mygind 
Hvad kan man sige om Thomas Mygind? Han er som 
på TV, bortset fra han er blevet lettere sindssyg pga 

djævlen og tænker kun på at lave det fedeste program, 
uanset omkostninger. 
 

TV-folkene 
Der er 5 kamera mænd, 5 boomer og 3 loadere samt en 
læge. De er ganske flinke, men holder sig i 
baggrunden, for at undgå kommer i kontakt med 
deltagerne. Men indimellem fortæller de de andre  om 
de andre. 
 

Lokaliteterne  
Galapagos øerne er total fredet og der må ikke færdes 
mennesker der på, men det er Thomas Mygind da 
ligeglad med.  
Det vrimler med dyreliv fordi øen er totalt fredet. Der 
er masser af skov, og ved havet er der klippestrand og 
sandstrand. 
 
Holdet har lavet en lejr på det eneste sted der er muligt 
at lave en lejr, desværre er der ca. 5 km til nærmeste 
vandløb. Derfor har tv-holdet sat en stor vandtank op 
ved lejren. Lejren består af en hytte med plads til 8 
mennesker. De har et bål plads med hjemmelavet bord 
og stole. 
 
På en ø lidt der fra er ørådspladensen. Pladsen består af 
en platform og nogle bænke. Der er et lille bord som 
Peter Mygind bruger. 
 
På en anden ø ved siden af bor TV-holdet som har 
moderne faciliteter. 
 
Noget der fra er der en platform hvor tv-holdet holder 
til efter de at er stukket af. Den er umulig at finde. 
 

System og regler 
Da det nok er en smule svært at forestille sig at være en 
person der har været på en øde ø i 33 døgn har vi 
opstillet et lille regelsæt. 
 
Der er to stats: Psyke og Fysik. De bruges til at se hvor 
psykisk og fysisk ens tilstand er i. 
Psyke: Jo højere stat jo bedre har man det. Jo laver jo 
mere trist og underlig er man. Når man 0 bliver man 
total utilregnlig, og til skade for sig selv og andre. 
Fysik: Jo højere stat jo bedre har man det. Jo laver stat 
jo mere afkræftet er man. Når man 0 falder man 
omkuld, og kræver omgående lægehjælp eller ligende, 
ellers dør man. 
På karaterarken står éns nuværende stat; og i parentes, 
éns oprindelige. Gennemsnit er 10. 
 
Som spilleder bestemmer du hvor mange statspoints 
man taber og vinder ved de forskellige situationer. 
Vinder man en dyst får man nogle psyke points. Er 
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man lige ved at vinde men taber, så mister man psyke 
points. Det er muligt at få flere points en den 
oprindelige, men det er højst usandsynligt.  
Får man meget at spise og drikke vinder man fysik 
points. Får man ikke for lidt mister man fysik points, 
Det er muligt at få flere fysik points, men det er højst 
usandsynlig. 
 

Robinson Ekspeditionen 
Cut-scener 
Ind i mellem skal du afbryde scenariet, helst hvis der 
opstår en lille pause, og hive en spiller til side og 
interviewe ham, mens de andre kan høre det, men deres 
spilpersoner kan ikke høre. Du skal spørge ham om 
hvordan han synes det går, og hvilke tanker og følelser 
han har med det der er eventuelt er sket. Det må meget 
gerne ske lige før, under og efter et øråd. Alle skal 
interviewes mindst engang, men gerne flere gange. 
Cut-scenerne kan du bruge indtil Mygind og co. 
forsvinder. 
I det oprindelige i det oprindelige tv-program blev 
disse scener også brugt. De er med her for at prøve at 
kopiere tv-programmet ned til rollespilscenarie. Det 
kan måske være svært for nogle spillere og spille med 
den viden de får gennem cut-scenerne, men så du som 
spilledere slå dem oven i hovedet og fortælle dem 
hvordan man spiller rollespil -. 
 
Scenariet går nu i gang. 
 

Dag 27 
Maden er væk 
Da folk vågner og skal have noget at spise har Peter 
Søby spist alle risene. Han sidder og griner lidt over at 
der ikke er mere mad, og opfører sig generelt ret 
tåbeligt.  
 

Robinsondyst 
Det er nu på tide at få smidt en person hjem, og det 
skulle gerne være Peter Søby. 
I et afgrænset område har Thomas Mygind gemt en 
fyldepen, som deltagerne skal finde. Thomas Mygind 
siger ”Den som først finde en særlig ting man kan 
skrive med kan ikke stemmes hjem til ørådet” 
Helt konkret gemmer du en fyldepen i klasselokalet 
som du får udleveret inden spilstart. Det vil sige folk 
skal rundt i klasselokalet og finde fyldepennen. 
Peter Søby løber rundt og spørger de andre om de har 
fundet pennen, og er rigtig træls. Han finder 
selvfølgelig ikke pennen. 
Når en har fundet den rigtig pen, bliver de sejlet over 
til øråds øen. 
 

Øråd 
Nu skal de stemme om hvem der skal hjem. Først 
spørger Thomas Mygind hvordan det går. Peter Søby 
siger ikke noget på eget initiativ. 
Så skal der stemmes. Alle sedler skal vises til Thomas 
Mygind og man må ikke stemme på sig selv eller den 
der vandt Robinsondysten. 
Mygind læser sedlerne op når alle har afleveret, og 
følger den hjemstemte ned til båden. Den der er blevet 
stemt hjem viser i en cut-scene hvor uretfærdigt det er. 
Hvis Peter Søby ikke bliver stemt hjem, så er den 
spiller der spillede den hjem sendte ude af spillet eller 
han overtager Peter Søbys rolle. 
Men lad os håber Peter Søby bliver stemt hjem. 
 
Bagefter bliver deltagerne transporteret tilbage til lejren 
og d kan sidde og snakke om situationen.  
 

Dag 28 – Dag 29 
Der kan ske noget hvis folk ønsker at spille noget 
rollespil, eller du kan putte nogle hændelser ind. 
 

Dag 30 
Så er det dagen for en kappestrid, hvor deltagene kan 
vinde en præmie. 
 

Kappestriden 
Kappestriden er denne gang teatersport3, og vinderen er 
den som spillederen synes klarer sig bedst. 
Grunden til at det vi har valgt teatersport er at disse 
kappestride nemt bare bliver terningeslag, og det er jo 
ikke sjovt. Med teatersport kommer man ud og rører 
sig og man kan måske få smidt nogle hæmninger. 
 
Mygind styrer slaget og bestemmer hvilke kategorier 
der skal laves. Feks mimning, historiegenrer  eller 
oplæg til situationer. Alle skal have lige store chancer. 
Men alle må bryde ind og improvisere. Når folk ikke 
synes det er sjovt længere, så stop legen og find en 
vinder. Vinderen får en tube tandpasta. Der ikke nogle 
der har børstet tænder med tandpasta i 30 dage. 
 

Dag 31 
Det samme som dag 28 og 29. 
 
                                                        
3 Teatersport er en improvisationsleg, hvor en 
konfrencier leder slagets gang. I dette tilfælde Thomas 
Mygind. 
Mygind starter og stopper de enkelte spil. Deltagerne 
skal improvisere ud fra de andres ageren og bud og 
Myginds oplæg. En gylden regel får at få det sjovt i 
teatersport er at man ikke må sige nej til de andres bud. 
Hvis der er nogle af spillerne der ikke ved hvad 
teaterport er så forklar dem lidt om hvad det er. 
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Dag  32 
En lækker præmie 
Til den der vandt kappestriden er der en lækker gave, 
undtagen hvis det var Rene eller Kasper der vandt. 
Mygind kommer og siger at den virkelige 
kappestridsgave ikke var tandpastaen, men noget andet. 
Og han beder vinder følge med. 
 
Ulrik bliver taget bort og tre lækre massagepiger står 
klar til at give ham et dejligt bad, og blive friseret og 
barberes. Der er også nogle kondomer. På et tidspunkt 
går kameraholdet bort, og efter lader Ulrik til 
massagepigerne, hvis han vil kan han få sex med dem. 
Kameraholdet optager dette uden Ulrik ved det. Alle 
kondomerne er brugt bagefter. Hvis han tager dem med 
uden at have sex, vil de gå i stykker hvis han bruger 
dem på et andet tidspunkt. 
 
Hvis Linda vinder bliver hun ført bort og bliver 
præsenteret for det største middagsbord hun længe har 
set. Det er fyldt alle hendes mad og drikke-ønsker. 
 
Hvis Christina vinder får hun det samme som Ulrik 
bortset fra at det er to lækre muskeløse fyre og en 
lækker massagepige. Her er der selvfølgelig også 
kondomer, og på et tidspunkt går kamera holdet. Og 
hvis Christina har lyst kan hygge sig med dem. Dette 
bliver selvfølgelig optaget. 
 
Hvis Kasper eller Rene vinder, så får de først deres 
præmie når Mygind og Co. er stukket af. De får en stor 
kasse, hvor der står: ”Til Kasper/Rene. Her er den 
rigtig gave fra kappestriden.” I kassen ligger Kaspers 
døde søn Bjarke. Det er djævlen der har fundet ham. 
 

Dag 33 
Alene på øen 
Spilpersonerne vågner og alle folk er væk samt alt 
udstyr. Kun det som spilpersonerne selv bruger er der 
endnu. 
En hurtig gennem gang af området viser ingen spor 
overhovedet. 
Spilpersonerne er nu efterladt til sig selv. Hvis nogle 
prøver at svømme over til en anden hvilket er meget 
hårdt finder vedkommende ingenting. 
 
Hvis der på noget tidspunkt sker noget rigtig 
ubehageligt, så som død, voldtægt, katastrofe eller 
noget andet så afbryder TV3 forbindelsen og sender en 
helikopter ud til Cocosøen. Men der er jo ingen. 
Mygind er bliver ikke klar over at TV3 afbryder 
forbindelsen på noget tidspunkt. 
 

Begivenheder 
Hvis spillerene går i stå eller gør noget bestemt, så er 
der en lang række begivenheder du som spilleder kan 
putte ind. 
 

Sex 
Der er et kondom tilbage på øen og det har Ulrik.. Hans 
plan er jo at komme i seng med Christina, som jo har 
HIV. Så hvis det lykkes  for Ulrik  at score Christina, 
sprænger kondomet, hvis de altså har husket det. Ulrik 
bliver muligvis HIV-smittet og Christina bliver 
muligvis gravid. 
 

Et kamera  
En spilpersonerne finder et kamera der er i gang. Lidt 
efter bliver han kontaktet af tv-folkene der tilbyder ham 
mad hvis han ikke siger noget til de andre. Hvis han 
ikke vil henter de kameraet og sletter alle spor. 
 

Et kamera igen 
Spilpesonerne finder et kamera med et bånd i. Hvis de 
afspiller båndet, så vil de cutscener der er spillet blive 
vist. Dem der ser disse scener ved hvad der er blevet 
sagt til cutscenerne. Hvis Ulrik eller Christina har haft 
sex med massagepigerne/fyrene er det også på her. Der 
kan også være optagelser af Ulrik og Linda og/eller 
Christina og Ulrik, hvis det er sket. Eller hvis der sket 
noget med nogle af de andre. 
 

Et kryb i natten 
Et nat vækkes en af deltagerne af noget der pusler i 
teltet, det kan være en slange, en rotte eller en scorpion 
eller noget andet. Hvis der opstår tumult vækkes de 
andre. 
Hvis de er rigtige uheldige kan de støde ind i en 
komodovaran. Det er en to meter lang satan der gerne 
nyder et får eller to. Sådan en varan kan bedst 
sammenlignes med en blanding af et firben og en 
dinosaur. Hvis de møder skal de altså noget godt at 
bekæmpe den med, for ellers er de varanføde. Varanen 
er svømmet over fra en af de andre øer. Der kan man 
også møde den og dens familie. 
 

Hul på vandtanken 
Der går hul på vandtanken, og de må gå fem kilometer 
til det nærmeste vandhul.  Og medmindre de får 
repereret tanken, har de ikke noget at have vandet i på 
nær fem 5 liters dunke. Her er god gro bund for 
beskyldinger. 
 

Sygdom 
Nogle af spilpersonerne kan blive syge af insektbid 
eller ligende, og der er kun Lindas første hjælpskasse.  
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Tv-holdet kan også have forgiftet spilpersonerne, og 
der kun begrænset medicin i Linda førstehjælps kasse. 
 

Et lig i en fryseboks 
Lidt afsides kan de finde en fryseboks, hvor Peter 
Søbys lig ligger i, eller den der er blevet stemt hjem. 
Efter afstemningen havde den hjemsendte mistet 
besindelsen og  tv-folkene havde overmandet ham. 
Desværre så kraftigt at den hjem sendte slog hovedet 
og døde på stedet. Mygind forslog straks at liget skulle 
puttes i en thermokasse og plantes på øen,  når de var 
taget af sted. Djævlen syntes det var en god ide. 
Feks her afbryder TV3 forbindelsen, hvis de ikke 
allerede har gjort det. 
 

Thomas vender tilbage 
Thomas Mygind vender tilbage en morgen, når du 
mener du ikke kan trække den længere.  
Spilpersoner vågner op og er bundet og har svært ved 
at flytte sig. Han fortæller spillerne om sin plan men 
ikke noget om djævlen, og hvad de har været udsat for. 
Han mener det er på tide at forny tv-verdenen. Og dette 
er simpelhen det genialeste. Men nu skal de til at finde 
vinderen af Robinson Ekspeditionen. Spilpersonerne 
nægter sikkert, men det tager Mygind sig ikke af. Han 
beder tv-holdet tage dem med ned til båden, hvor de 
skal sejle til en anden ø. 
 
Hvis spilpersonerne slipper fri på den ene eller anden 
måde, og går til angreb på tv-holdet, flygter tv-holdet. 
De forlader øen og efterlader spilpersonerne til deres 
egen skæbne. 
 

Robinsondyst 
Flokken kommer hen til en ø hvor Mygind har fået 
lavet et 5 meter dybt hul med en diameter 6 meter. 
Hullets sider er støttet med store træpæle. De bliver 
kastet ned i hullet, hvor efter Mygind smider en kniv 
ned til dem, så de kan skære sig selv fri. Når alle er 
blevet skåret fri eller når folk mener der ikke skal 
skæres flere fri, fortæller Mygind: 
”Denne Robinsondyst er en dyst på liv eller død. 
Opgaven er simpel: bliv enige om en vinder på den ene 
eller anden måde. Vinderen kommer op og resten 

bliver efterladt til mit kæledyr.” Han skubber til nogle 
af pælene som viser sig at være en dør. Bag døren er 
det et gitter og bag den er den en kæmpe komodovaran. 
Den er 3 meter lang og den ser sulten ud. Mygind 
fortsætter: ” Hvis I ikke finder en vinder, så får I alle 
besøg af Olav her” og peger ned på varanen. ”I får en 
halv time til at finde ud af der er vinderen, imens 
drikker vi noget kaffe”, siger Mygind og går væk. 
 

En vinder findes 
Når spilpersonerne har fundet en vinder. Højst 
sandsynligt efter en lang diskussion og måske lidt 
knivstikkeri, så vil Mygind smide et reb ned til 
vinderen og hive ham op. Det kan være at de har 
planlagt noget snedigt og hvis det er opfindsomt nok 
kan det lade sig gøre. Det er muligt at hive Mygind 
ned, men så åbner tv-holdet bare for varanen og den 
spiser dem alle på nær den med kniven måske. Så det 
skal være lidt mere opfindsom end hvis de skal 
overleve. 
Vinderen bliver hivet op og får Robinson trofæet og en 
check på 250.000,-. Mygind siger tilykke og åbner for 
lågen til varanen og den kommer ud til de andre 
deltager, imens han fortæller at de skal huske på at de 
går over i historien med dette tv-program. 
Det er muligt for vinderen at prøve at stoppe Mygind 
men, vinderen kommer op og slås med tv-holdet. 
Hvis vinderen ikke laver noget så bliver han ført hen til 
en helikopter og de flyver hjem. Og slut. 
 
Mygind er på intet tidspunkt til at tale til fornuft, med 
mindre nogen siger noget med djævelen. Så går det op 
for Mygind og tv-holdet hvad det er de har gang i og 
stopper det hele. Mygind undskylder mange gange og 
giver dem en check på 500.000,- til deling. 
 

Epilog 
De overlevende vender enten hjem til et meget 
mærkeligt eller berømt liv eller så bliver de på øen til 
de dør eller der er nogen der finder dem. 
 
Det var så det for denne gang. De næste sider er 
karakterarken. 

 



Dick Smock RPG LTD. Productions præsenterer et scenarie af Jais Lytje og Jost L. Hansen 
Christina Ravnsø 

1 

Christina Ravnsø 
Psyke: 12 (15) Fysik: 7 (10)

 
26 år, Arbejder på et kontor på strøget i Horsens 
 
Christina har langt mørkt hår som hænger slapt ned. 
Christina har et meget sødt ansigt, hvis  man ellers 
kunne se det for alt hendes hår. Hun er pænt høj for en 
pige at være ca. 1.80 meter. Hendes krop er pæn med 
nogle  dejlige feminine kurver. Faktisk ser hun 
almindelig ud, så almindelig at man egentlig ikke 
lægger mærke til hende. Men alligevel udstråler hun en 
harmonisk karisma. 
 
Christina er født og opvokset i Horsens. Hun har hele 
sit liv været en flittig pige. Lige fra folkeskolen til 
Handelsskolen har hun arbejdet intens med sine lektier. 
Trods sit hårde slid og næsten ingen venner i hele barn- 
og ungdommen klarede hun sig aldrig bedre end lidt 
over middel. Efter handelsskolen fik hun en elevplads 
på det kontor hvor hun arbejder i dag. 
Hun startede med at være tilfreds med hvad hun havde, 
men lidt efter lidt indså hun at hun manglede noget i 
sin tilværelse. Men hun kunne ikke finde ud af hvad det 
var og blev mere og mere trist. Indtil en forårsdag da 
hun så et kærestepar ligge og nusse hinanden på en 
græsplæne. Hun blev klar over at hun manglede en 
kæreste. Hendes tristhed forsvandt næsten med det 
samme da det gik op hende var hun manglede.  
Så startede Christinas scorejagt. Men det gik ikke så 
godt. Trods hun læste samtlige dameblade om hvordan 
man score fyre, var der aldrig nogen der gad andet end 
at danse.  Og det var hende der skulle spørge fyren om 
de skulle danse. Hun mener selv hun var tæt på mange 
gange. Men lige ved og næsten slår jo ingen mand af 
hesten. Hun forsøgte sig også med kontakt annoncer, 
fuldstændig uden held. Hendes tristhed som lige var 
forsvundet nærmede sig truende hurtigt igen. For at 
undgå det tænkte Christina, desperate tider kræver 
desperate handlinger. Nu gjorde Christina noget som 
ingen nogen sinde vil have forestillet sig Christina 
gøre. Hun gik til en fotograf for at få taget nogle nøgen 
billeder af hende. Det blev nogle rigtig gode billeder. 
Billederne sendte hun ind til Se og Hør for at blive Se 
og Hør pige. Og det blev hun.  
Så torsdag den 12. Oktober 1995 kunne man se 
Christina som Se og Hør pige. Der stod at hun boede i 
Horsens, gik i byen på Paddys og tændte på en god røv. 
Fredag den 13. stod Christina i sit frække dress til 
2500,- på Paddys og ventede. Og ganske rigtig 
dukkede der en fyr op sagde ”hey, det sgu da dig fra Se 
og Hør! Må jeg byde på en drink?” Christina var solgt, 
for første gang følte hun sig beundret. Fyren fik hældt 
en masse drinks på hende og de endte hjemme ved 
hende. Det var Christinas første gang. Det var meget 
ubehageligt men samtidigt var det lykkeligste øjeblik 

Christina havde oplevet. Hun faldt i søvn lykkelig i 
armene på fyren. 
Næste morgen var han væk. 
Det var jo ikke så fedt, men Christina fik lidt tiltro til 
sig selv igen. Nu skulle hun bare finde den rigtig. Hun 
kunne jo godt se at det var lidt naivt at finde den eneste 
ene første gang. 
Men så skulle hun til det årlige lægetjek. Her blev hun 
konstateret HIV-positiv. Hun havde i sin fuldskab og 
kådhed glemt alt om beskyttelse, men hun var i det 
mindste ikke gravid. Først vidste hun ikke hvad hun 
skulle gøre af sig selv. Hun græd og græd og meldte 
sig langtids syg. Hun fik tænkt sit liv igennem, og fik 
vendt sygdommen til en positiv ting. Hun fandt ud af 
hvor skrøbeligt livet egentlig er, og man skal udnytte 
hver en bid. Trods sygdommen havde hun aldrig været 
så positiv. Christina blev en rigtig livsnyder. Og 
sygdommen har ikke taget fat i hende endnu pga. 
hendes medicin. Hun blev harmonisk med sig selv, og 
det kunne mærkes på hendes udstråling og opførelse.  
Hun har nydt sex mange gange siden første gange, og 
har altid brugt beskyttelse. Men hvis kondomet skulle 
sprænge, så er det synd for fyren. Christina kommer 
altså i første række. Alt afhængig af hvem fyren er Hun 
kunne aldrig finde på at smitte nogle med vilje, med 
mindre de fortjente det. 
Men engang i mellem kommer hun til at tænke på at 
hendes liv ikke kommer til vare så lang tid som hun 
egentlig gerne ville. Hun prøver at ignorere tanken, 
men det er ikke altid det er lykkeds. 
Da hun hørte om Robinson Ekspeditionen så hun det 
som en af de ting hun måtte prøve en det blev for sent. 
Hun vidste godt at TV3 ikke ville tage en hivpositiv 
med på turen så hun fik fusket lidt med lægetjekkene. 
 

Personlige ting 
Sin tøjbamse, som hun har haft fra hun var barn. 
 

De Andre 
Peter Søby 
Han har været rimelig  neutral, men på det seneste har 
han været ret irriterende. Han er den næste Christina 
har tænkt sig at stemme hjem, hvis han stadig opfører 
sig tåbeligt. 
 

Kasper Hoffmann 
Kasper er en rar mand, men han virker meget trist. Han 
har fortalt Christina at han mistede sin søn for noget tid 
siden. Han forsvandt sporløst. 
Kasper er mægtig godt til at spille og synge på guitar. 
Han er bedre end Rene. 
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Ulrik Hjelm (tidligere Hold Nord) 
Han ser ret godt ud, og han har vist også kigget efter 
hende. Han er vist en lidt af en scorekarl, han havde 
vist et eller andet kørende med Mette. Men Mette 
sagde bare at de havde snakket sammen, og de absolut 
ikke kunne sammen. Men hvad satan man lever jo kun 
engang. Det skulle da vist ikke blive noget problem at 
score ham. Men han må ikke tro det er ham der score 
hende. Det er selvfølgelig Christina der score ham, hvis 
han da skal scores. Men han skal have lov til at blive 
lidt mør. Det er så sjovt at flirte. Hvis hun kan få ham 
til sno sig om sin lillefinger, så ville det være fint. 
Bagefter kan han belønnes, hvis han opfører sig 
ordenligt. 
 

Linda Sørensen (tidligere Hold Nord) 
Hun er da meget sød, men hun render konstant efter 
Ulrik. Som dog giver hende den kolde skulder. Men det 
er rart med lidt kvindeligt selskab. Det kan godt blive 
lidt træls i med al den mande hørm. 
Hun virker meget hjælpsom, og gør gerne ting man 
beder hende om, hvis det altså ikke er for meget for 
langt. 
 

Rene Mathisen (Tidligere Hold Nord) 
Rene er helt vild sjov. Han fyrer den ene lamme 
vittighed af efter den anden, men fuck hvor er de sjove. 
Han virker dog lidt åndsfraværende indimellem. Det er 
meget hyggeligt, når han spille på sin guitar, og han har 
det ikke for godt med Kasper. Han prøver vist at 
undgå. Men det kan da ikke være fordi Kasper er bedre 
til at spille og synge en Rene. 
 

De hjemsendte (i rækkefølge) 

Pia Højgaard.  
Fra Hold Nord. 
 

Niels Langhoff 
Christina stemte på Niels ved deres Første øråd. Niels 
var doven i den grad at han ikke lavede en skid. Det var 
en skam at det ikke var hold Syd der ikke tabte første 
gang, så kunne han blive stemt hjem med det samme. 
Han fik næsten alle stemmer. 
 

Katrine Blokberg 
Christine stremte ikke på Katrine. De var blevet ret 
gode venner, så det var ret træls at  Katrine skulle 
hjem. 
Hun fik fire ud af syv. Christine stemte på Victoria. 
 

Erik Hoppe 
Fra Hold Nord. 
 

Jesper Leth 
Christine stemte igen på Victioria. 
 

Jytte Larsen 
Fra Hold Nord. 

 
Morten Vilbæk 
Fra Hold Nord. 
 

Victoria Bendix 
Endelig blev hun stemt hjem. Victoria og Christina 
havde set sig sure på hinanden, kort efter det første 
øråd. Der var ikke grænser for hvad de to gjorde for at 
svine hinanden til. Det lykkedes bare for Christina at 
gøre det lidt mere diskret end Victoria. 
 

Efter de to hold blev slået sam-
men. 
 

Claudia Friis (tidligere hold nord) 
Ganske sød pige, men der gik hold loyalitet idet. 
Kasper Hoffmann vandt robinsondysten , og kunne 
ikke stemmes hjem og havde to stemmer. 
 

Mette Jørgensen (tidligere hold syd) 
Efter Katrine havde Christina vendt sig mod Mette og 
de var blevet rigtig gode venner.  Og de besluttede at 
dele præmien i to. Så hun forstod ikke hvordan Mette 
blev stemt hjem med 6 mod 2. Måske pga Ulrik. Hun 
stemte selv på Linda, da to piger var mere end rimeligt. 
Ulrik vandt Robinson dysten.  
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Deltagere: 
Tegn: 
v for videre, tal for hvornår de stemtes hjem. 

Nord: 
1 Pia Højgaard 
v Ulrik Hjelm 
v Linda Sørensen 
6 Jytte Larsen 
v Claudia Friis 
7 Morten Vilbæk 
4 Erik Hoppe 
v René Mathisen 
 

Syd: 
v Peter Søby 
5 Jesper Leth 
v Kasper Hoffmann 

8 Victoria Bendix 
3 Katrine Blokberg 
v Christina Ravnsø 
v Mette Jørgensen 
2 Niels Langhoff 
 

Dem der kom videre: 
 
Ulrik Hjelm 
Linda Sørensen 
1 Claudia Friis 
René Mathisen 
 
Peter Søby 
Kasper Hoffmann 
Christina Ravnsø 
2 Mette Jørgensen
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Kasper Hoffmann 
Psyke: 9 (11) Fysik: 11 (14) 

44 år. Suppe-steg-ismusiker. 
 
Kasper er velbygget mand med en begyndende ølmave, 
som dog har fortaget sig lidt efter opholdet på øen. 
Kasper har fået sig en flot måne, som han egentlig er 
glad for. Han har kort brunt hår som stadig holder sin 
farve. De mange dage på øen har resulteret i et stort 
fuld skæg, som Kasper normalt ikke har. 
 
Kasper blev født og opvoksede i Århus. Efter 
folkeskolen dannede Kasper med nogle af hans andre 
venner dansktop bandet Sukkertoppene. De fik stor 
succes, men efter nogle år pga interne stridigheder gik 
de hver for sig. Kasper prøvede som suppe-steg-is-
musiker, men havde ikke meget succes.  
Han forelskede sig i en pige der hed Susanna, men hun 
ville ikke have ham for han var ikke kendt. Alle havde 
på det tidspunkt glemt Sukkertoppene. Så Kasper 
gjorde alt for at få succes. Han blev så desperat at han 
stjal nogle sange fra Thomas Hjelm, en af hans gamle 
venner fra Sukkertoppene. Det blev en bragende succes 
og Kasper fik ud sendt en cd. Alle ville have ham til 
arrangementer, og det ville Susanna også.  
Susanna og Kasper blev gift, og de fik sønnen Bjarke. 
Det gik godt nogle år, men Kasper kunne ikke skrive 
nye hits, så han gled ud i glemmebogen ligeså stille. 
Susanna skred fra Kasper og overlod Bjarke til ham. 
Kasper blev hyret som suppe-steg-is-musiker til 
konfirmationer og runde fødselsdage og den slags. 
Kasper og Bjarke fik et ret tæt forhold, men desværre 
røg Bjarke ud i noget kriminalitet og blev narkoman. 
Det var hårdt for Kasper for det var åbenbart et tegn på 
at han mislykkedes i sit forsøg på at opdrage Bjarke. 
Endnu en ting han ikke kunne finde ud af. Kasper ville 
gøre alt for at få Bjarke ud af sit misbrug, men pudselig 
forsvandt Bjarke sporløst for nogen tid siden. Kasper er 
sikker på at det har noget med det narkotika som 
Bjarke tog, at gøre. Hvis det ikke havde for de stoffer 
så havde Bjarke sikkert været her i dag. 
Bjarkes forsvinding var et for hårdt slag for Kasper, så 
han besluttede at tage sit eget liv. Men tilfældig vis 
stod fjernsynet på TV3, og der var en reklame for 
Robinson Ekspeditionen. Kasper så sit snit til at 
komme ud fra elendigheden og et hurtigt spring til 
berømmelse, som nogen af dem fra den oprindelige 
Robinson Ekspedition fik. 
Her på ekspeditionen er han ikke meget for at fortælle 
om Bjarke til nogen. Men han har fortalt det til 
Christina, men kun at han er forsvundet. 
 
Kasper elsker at få opmærksomhed. Det er det bedste 
han ved. I sær hvis folk ser lidt op til ham. Bjarke så op 
til Kasper, men det var åbenbart ikke nok til at holde 
ham fra kriminalitet. 
 

Når tingene bliver for meget for Kasper kan han godt 
blive lidt voldelig. Bjarke har da også fået nogle slag i 
tidens løb. 
 

Personlige ting 
Et billede af Bjarke da han stadigvæk var en pæn 
dreng. Han kigger tit på det, lidt afsides. 
 

De Andre 
Peter Søby 
Han er det mest irriterende person der findes i hele 
verden. Kasper har konstant forsøgt at stemme Peter 
hjem. Ham burde have nogle tæsk, og sendes hjem. Det 
kunne være man skulle prøve at lobbyere lidt. 
 

Christina Ravnsø 
Christina er en rigtig sød pige, med masser af selvtillid. 
Den kunne Kasper godt bruge noget af. Det var en stor 
hjælp at snakke med hende, og fortælle om Bjarke. 
Kasper turde bare ikke fortælle det hele. 
 

Ulrik Hjelm (tidligere Hold Nord) 
Ulrik er en frisk ung mand. Han kan vist lave noget 
med sine hænder. Han har vist et godt øje til Christina. 
Det er vist ikke godt for Christina. Ulrik er en smule 
for frisk. 
 

Linda Sørensen (tidligere Hold Nord) 
Linda er rigtig dejlig hjælpsom og sød. Hende kunne 
man måske godt forelske sig lidt i. Men hun er kun 
halv så gammel som Kasper. 
 

Rene Mathisen (Tidligere Hold Nord) 
Rene er underlig. Han prøver vist at undgå Kasper. 
Rene har en guitar som Kasper prøvede. Og Kasper er 
meget bedre end Rene, til at synge og spille. Det et 
tydeligt at de andre også synes det. Mon han er jaloux. 
 

De hjemsendte (i rækkefølge) 

Pia Højgaard.  
Fra Hold Nord. 
 

Niels Langhoff 
Kasper stemte på Peter. 
 

Katrine Blokberg 
Kasper stemte på Peter igen. 
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Erik Hoppe 
Fra Hold Nord. 
 

Jesper Leth 
Kasper stemte på Peter igen igen. 
 

Jytte Larsen 
Fra Hold Nord. 

 
Morten Vilbæk 
Fra Hold Nord. 
 

Victoria Bendix 
Kasper stemte på Peter igen igen igen. 
 

Efter de to hold blev slået sam-
men. 
 

Claudia Friis (tidligere hold nord) 
Ganske sød pige, men der gik hold loyalitet idet. 
Kasper Hoffmann vandt robinsondysten, og kunne ikke 
stemmes hjem og havde to stemmer og stemte også 
Peter. 
 

Mette Jørgensen (tidligere hold syd) 
Kasper stemte på Peter. Ulrik vandt Robinson dysten.  
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Deltagere: 
Tegn: 
v for videre, tal for hvornår de stemtes hjem. 

Nord: 
1 Pia Højgaard 
v Ulrik Hjelm 
v Linda Sørensen 
6 Jytte Larsen 
v Claudia Friis 
7 Morten Vilbæk 
4 Erik Hoppe 
v René Mathisen 
 

Syd: 
v Peter Søby 
5 Jesper Leth 
v Kasper Hoffmann 

8 Victoria Bendix 
3 Katrine Blokberg 
v Christina Ravnsø 
v Mette Jørgensen 
2 Niels Langhoff 
 

Dem der kom videre: 
 
Ulrik Hjelm 
Linda Sørensen 
1 Claudia Friis 
René Mathisen 
 
Peter Søby 
Kasper Hoffmann 
Christina Ravnsø 
2 Mette Jørgensen
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Linda Sørensen 
 

Psyke: 9 (12) Fysik: 7 (9)
21 år 1.62 høj, 58 kg, buttet, brunt hår med lyse striber 
i. En pæn pige, måske lidt almindelig af udseende, men 
rigtig køn når hun smiler, hvilket giver hende to 
charmerende smilehuller og rigtig glade øjne. 
Grågrønne øjne der næsten altid ser glade ud. I god 
form på grund af aerobics. 
 
Linda er nyuddannet sygeplejerske og netop startet på 
Vejle Sygehus på fødegangen. Hun havde egentlig 
ønsket sig at blive jordemoder, men karaktererne var 
ikke til det, så sygeplejerske var andet valg. Hun er 
glad for sin uddannelse og følte sig utrolig heldig da 
hun fik stillingen på fødegangen. 
 
Linda er en rigtig glad og udadvendt pige. Hun er altid 
klar til at give en hjælpende hånd og vil det bedste for 
alle. Hun kan til tider virke næsten moderlig i sin 
omsorg. Hun er ikke den der taler mest, men er en 
utrolig god lytter. Hun hæver sjældent stemmen og 
forsøger at løse tingene mindeligt. Hendes naturlige 
instinkt for at hjælpe andre holder hende i konstant 
kontakt med mennesker. Men ind i mellem har hun 
brug for at være sig selv. Så lukker hun sig inde for en 
periode med en bog eller sin walkman, eller finder et 
stille sted for sig selv. 
 
Hun er konstant utilfreds med sin krop og er altid på 
slankekur. Hun dyrker aerobics så tit hun kan i et 
forsøg på at slanke sig og holde sig i form. Men i 
mellem, især efter en længere vareende slankekur, går 
hun amok i overdådige middage med dertil hørende 
desserter og slik og chips. Men bagefter har hun 
ekstrem dårlig samvittighed overfor sin slankekur. 
 
Hendes forældre er katolikker, hvilket Linda sådan set 
også er. Hun praktiserer det dog ikke specielt meget og 
nævner det sjældent for nogen. Hun tror dog på Gud og 
har tit bedt om Hans hjælp. Hun går lige så gerne i en 
lutheransk kirke og har ikke skriftet siden hun var 11. 
Hendes far var skoleinspektør på samme skole hvor 
hun gik. I al den tid Linda gik i folkeskole sad hun på 
sin fars kontor og lavede lektier til han skulle hjem. Da 
hun var 11 begyndte han at misbruge hende seksuelt på 
sit kontor hver dag inden de kørte hjem sammen. Det 
fortsatte al den tid hun gik på skolen, dvs. indtil 8. 
klasse, hvor det lykkedes hende at overtale sin mor til 
at komme på efterskole. Hun har aldrig fortalt det til 
nogen. 
 
Linda har ikke haft mange kærester. Og de få der har 
været holdt ikke længe. De havde svært ved at håndtere 
hendes frygt for fysisk kontakt og nærvær. Hun har dog 
fået lidt nemmere ved det efterhånden. Lindas sidste 

kæreste var utrolig forstående og hun kunne næsten 
slappe af når han rørte ved hende. De nåede dog aldrig 
til at gå i seng sammen før han fandt en anden. Før 
turen her havde hun aldrig dyrket sex med andre end 
sin far. 
 
Linda tog med på turen for at komme på en gratis ferie. 
Uden kontakt til sine forældre havde studiet været 
svært økonomisk set. Hun har en stor studiegæld og har 
ikke haft råd til ferie siden hun flyttede hjemmefra. 
 
Personlig ting: 
Førstehjælpskasse 
 

De andre: 
Ulrik Hjelm -  tidligere nordhold 
Linda er vildt forelsket i Ulrik. Som hun aldrig har 
været i nogen før. Han er utrolig sød og charmerende 
og ser fantastisk ud. Hun var vild med ham næsten fra 
starten af. De har snakket utrolig meget sammen om alt 
muligt og hun havde nær fortalt ham om sin far en nat 
de havde sludret til sent. I begyndelsen af turen var han 
blevet nærmest belejret af de andre piger på turen, og 
havde vist også været lidt sammen med Jytte. Men da 
Jytte var stemt hjem havde de snakket endnu mere 
sammen og han havde tydeligt tilkendegivet at det 
havde været en fejltagelse med Jytte. Og natten før de 
to hold var blevet samlet havde Ulrik og hende siddet 
oppe til meget sent og snakket. Det var endt med at de 
kyssede og kælede. Da Ulrik ville i seng med hende 
havde hun protesteret og strittet imod. Men han havde 
presset hende indtil hun opgav sin modstand. Linda 
havde blot ligget stille og ladet ham gøre sit, som med 
hendes far. Bagefter havde hun følt sig så underlig til 
mode, men sådan var det nok ’første’ gang og hun var 
jo ikke helt normal. Men nu havde hun været i seng 
med en anden end sin far, og Linda var glad for det 
havde været Ulrik. Hun var stadig dybt forelsket i ham, 
men han var blevet så mærkelig efter den nat. Fjern og 
fåmælt når hun henvendte sig til ham. Han havde nok 
kunne mærke hendes problem med fysisk kontakt. Hun 
har tænkt over at forklare ham hvorfor, så han forstår 
hendes problem og måske han så vil give hende en 
chance til. 
 

René Mathisen - tidligere nordhold 
René har været god at have på holdet. Han er rigtig 
sjov og kommer med sjove bemærkninger og 
vittigheder konstant. Godt nok ret sjofle til tider, men 
selv om de støder hende er de nu alligevel ret sjove. 
René har også været god til at samle folk om bålet om 



Dick Smock RPG LTD. Productions præsenterer et scenarie af Jais Lytje og Jost L. Hansen 
Linda Sørensen 

2 

aftenen med sit guitarspil og sang. Han er god til at 
arbejde med sine hænder og har været et stort aktiv i al 
det praktiske. Selv om René snakker utrolig meget 
siger han aldrig noget om sig selv. På den måde virker 
han ret overfladisk, men sådan er der jo nogen der 
foretrækker det. 
 

Peter Søby – tidligere sydhold 
En meget underlig person. Selv om hun normalt aldrig 
fordømmer folk må hun indrømme at Peter går hende 
helt ekstremt på nerverne. Hun ville aldrig selv tage 
initiativet til en aftale om at stemme ham hjem, men 
hun håber lidt at en anden gør det. 
 

Christina Ravnsø – tidligere sydhold 
Christina virker meget sød, hvis det altså ikke var fordi 
Linda har set Christina kaste lange, meget interesserede 
blikke efter Ulrik. Men på den anden side, så er det rart 
med noget kvindelig selskab. 
Faktisk kunne Linda godt tænke sig at være ligesom 
Christina. Flot og med selvtillid. 
 

Kasper Hoffmann – tidligere sydhold 
Kasper virker trist, som om der er noget der nager ham. 
Bare Linda vidste hvad. Han er dygtig til at spille på 
guitar, og meget bedre end Rene. 
 

De hjemsendte (i rækkefølge) 

Pia Højgaard.  
Stemte på Pia. Hun havde hurtigt vist sig som en gås 
der bagtalte de andre. Specielt var hun efter Ulrik. 
 

Niels Langhoff 
Fra Hold Syd 
 

Katrine Blokberg 
Fra Hold Syd 
 

Erik Hoppe 
Stemte på Erik. Han var ikke rigtigt faldet til i gruppen 
og så ikke ud til at nyde opholdet særlig meget. 
 

Jesper Leth 
Fra Hold Syd. 
 

Jytte Larsen 
Stemte på Jytte. Selv om hun havde det lidt skidt med 
det måtte hun indrømme at det var af jalousi. Jytte var 
tydeligt interesseret i Ulrik. Og hun havde fået meget 
af hans opmærksomhed.  
 

Morten Vilbæk 
Stemte på Morten. Det var et spørgsmål om at vælge 
det mindste onde. Hun syntes egentlig at alle var ret 
flinke. Ulrik mente Claudia var den der skulle stemmes 
hjem, men Linda holdt egentlig af Claudia så det måtte 
blive et valg mellem René og Morten. Morten var en 
flink fyr, men René kunne virkelig få hende til at grine, 
så valget endte på Morten 
 

Victoria Bendix 
Fra Hold Syd 
 

Efter de to hold blev slået sam-
men. 
 

Claudia Friis (tidligere hold nord) 
Stemte på Claudia. Det var kun for Ulriks skyld, selv 
om han var blevet så afvisende overfor hende 
 

Mette Jørgensen (tidligere hold syd) 
Stemte på Peter Søby. Han er virkelig en af de mest 
mærkelige mennesker. Hun er ikke meget for at 
indrømme det, men han går hende helt ekstremt på 
nerverne. Ulrik vandt Robinsondysten. Det var flot.
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Deltagere: 
Tegn: 
v for videre, tal for hvornår de stemtes hjem. 

Nord: 
1 Pia Højgaard 
v Ulrik Hjelm 
v Linda Sørensen 
6 Jytte Larsen 
v Claudia Friis 
7 Morten Vilbæk 
4 Erik Hoppe 
v René Mathisen 
 

Syd: 
v Peter Søby 
5 Jesper Leth 
v Kasper Hoffmann 

8 Victoria Bendix 
3 Katrine Blokberg 
v Christina Ravnsø 
v Mette Jørgensen 
2 Niels Langhoff 
 

Dem der kom videre: 
 
Ulrik Hjelm 
Linda Sørensen 
1 Claudia Friis 
René Mathisen 
 
Peter Søby 
Kasper Hoffmann 
Christina Ravnsø 
2 Mette Jørgensen
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René Mathisen 
 

Psyke: 9 (12) Fysik: 9 (13)
 
37 år, 1.76 høj 75 kg, tæt bygget. Helt tæt klippet 
blondt, nærmest gennemsigtigt hår med kraftig tendens 
til måne. Lille tyndt fipskæg, der giver ham et lidt 
komisk udseende. Blå øjne. I relativ dårlig form, da 
han hader motion og al anden sport end computerspil. 
 
René er uddannet elektronikmekaniker, men har gået 
arbejdsløs de sidste 4 år hjemme i Valby. Det betyder 
ikke at han ikke laver noget. Der er masser af sort 
arbejde at få, hvis man vil lave noget. Det er et godt 
supplement til dagpengene. Og han er alligevel ikke 
typen der kan sidde med hænderne i skødet. 
 
René er en rigtig spasmager. Han taler utrolig meget, 
kommer tit med kvikke, satiriske eller bare sjove 
bemærkninger. Han kan et væld af vittigheder, især 
sjofle, og er god til at fortælle dem. Han har altid været 
klovnen i sin omgangskreds. Flere af hans venner har 
foreslået ham at prøve som stand-upper. Han har 
overvejet det, har endda skrevet lidt materiale, men har 
endnu ikke prøvet. 
Han er også en habil guitarspiller og kan en masse 
sjove sange. 
 
René er ludoman. Han har altid nydt at spille spil. Alt 
fra ludo og matador til computerspil. Siden kasinoerne 
åbnede har han tilbragt mange aftner der og brugt en 
ustyrlig masse penge. Desuden spiller han poker med 
en håndfuld smågangstere, hvor han har vundet en del i 
tidens løb. Desværre er det gået lidt dårligt på det sidste 
og han har fået en spillegæld på næsten 50.000. Hans 
spillemakkere har givet ham kredit for en tid, men vil 
gerne snart se nogle kroner. 
 
Renés store forbrug af penge, samt hans geschæftighed 
har fået ham til at køre en lille hælervirksomhed for de 
lokale indbrudstyve i Valby. Han skaffer dem af med 
varme varer, arrangerer til tider større job og ordner 
kontakter mellem folk der mangler noget og folk der 
kan skaffe det. Blandt indbrudstyvene er der en del 
narkomaner som ofte har brug for penge. Det har ført 
ham ind i lidt handel med narkotika, men kun på en 
meget lille skala. Faktisk kun til de narkomaner der 
kommer til ham for at sælge varme sager eller ønsker 
et lille job. Den lette adgang han således har fået til 
stoffer har givet ham mulighed for at eksperimentere 
med narko. Han tager det dog kun for sjov, ikke særlig 
tit og mest pot og speed. 
 
For kort tid siden havde René skaffet et job til en 
narkoman ved navn Bjarke. Det var ret simpelt. Bjarke 
skulle bryde ind i et lager hos Fredgård og stjæle en 
stak mobiltelefoner. Så ville René få dem i funktion 

med nogle falske SIM-kort, der tappede på 
eksisterende abonnementer. Men Bjarke var så 
stoftrængende at han var begyndt at sælge ud af 
mobiltelefonerne uden kort i. Og havde påstået René 
havde fikset dem så de virkede. René havde fået nogle 
grimme henvendelser fra købere der følte sig snydt. 
Blandt andet en Bandidos rocker, der var kommet med 
ret specifikke beskrivelser af hvad han ville gøre ved 
René. Da Bjarke var kommet med de resterende 
mobiltelefoner havde René tændt af på ham. I en 
blanding af speed-rus og raseri havde René grebet en 
rørtang og slået Bjarke gentagne gange. Da René 
vågnede fra sin blodrus lå Bjarke død på gulvet i 
værkstedet. Med øjne der stirrede overrasket og 
anklagende op på René. René havde smidt liget i en 
sivebrønd på sydhavnen. Da han forlod Danmark 
havde han endnu ikke hørt om at liget skulle være 
fundet. Men Bjarkes øjne har hjemsøgt næsten hver nat 
siden da. 
 
René er kun med for pengenes skyld. Han er overbevist 
om at det nok skal lykkedes ham at vinde. Han har 
brug for dem til sin spillegæld. At han samtidig er ude 
af landet er jo en glimrende sidegevinst set i lyset af 
hændelsen med Bjarke. 
 

Personlig ting 
Guitar – i den har René smuglet et utal af stoffer med. 
Pot, ecstacy, speed og kokain. 
 

De andre 
Ulrik Hjelm – tidligere nordhold 
Ulrik virkede først som en rigtig fin fyr, der var sjov at 
være sammen med. Han er utrolig pigeglad, men ret 
diskret omkring det. René er sikker på at han har været 
sammen med de fleste af pigerne på turen. At han er så 
populær blandt pigerne er temmelig irriterende, da 
René så er total chanceløs. Desuden er hans 
charmerende væsen et klart problem, hvis René skal 
vinde. Ulrik kan vise sig rigtig svær at slippe af med. 
Han har også udvist ret gode evner til at få andre til at 
gøre som han vil. Indtil nu har René snakket ham efter 
munden, men før eller siden skal han sendes hjem. Det 
gælder om at slå til på det rigtige tidspunkt. En ting han 
har bemærket er at Ulrik ikke snakker meget med de 
piger han har scoret. Og for kort tid siden erkendte han 
at Ulrik konsekvent forsøger at sende de piger hjem 
han har været sammen med. Det samt hans opførsel 
overfor pigerne bagefter kan bruges mod ham. På det 
rigtige tidspunkt. 
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Linda Sørensen – tidligere nordhold 
Linda er en rigtig sød pige. Hun er sygeplejerske og 
nærmest en ren kliche på en. Altid hjælpsom og glad. 
Hun er næsten for sød til tider. Hun er lidt af en 
outsider til Robinson-titlen. Men hun kan nemt 
overraske og nærmest vinde uden nogen opdager det 
fordi hun er så sød. René har en mistanke om at Linda 
har været sammen med Ulrik. De har snakket meget 
sammen indtil det tidspunkt hvor holdene blev samlet. 
Siden har Ulrik kun svaret hende meget kort, når hun 
har spurgt om noget. Men Ulrik har overhovedet ikke 
nævnt hende som kandidat til at blive sendt hjem. Så 
René er i tvivl om de rent faktisk har været sammen. 
 

Peter Søby – tidligere sydhold 
Kæmpe idiot. Aldrig har han oplevet så irriterende et 
menneske. Først havde han virket meget uskadelig, 
men efter et par dage var René på randen til at pande 
ham en hver gang han åbnede munden. Eneste grund til 
at René ikke stemte på ham sidste gang var for at slippe 
af med Mette og samtidig tækkes Ulrik. Desuden havde 
Peter vist sig at være ekstrem nem at manipulere, 
hvilket jo var vældig nyttigt. Problemet var bare at 
Peter var helt i lommen på Ulrik. Det kunne hurtigt 
vise sig at være et tveægget sværd, hvis Ulrik vendte 
sig mod René. 
 

Kasper Hoffmann – tidligere sydhold 
Har set ham et sted før – øjnene. Der er et eller andet 
over Kasper Rene ikke rigtig kan placere. Rene ved 
ikke om det er fordi han Kasper er bedre til at spille 
guitar end ham. 
Og Rene er ikke meget for at han skal låne guitaren da 
han måske finder hans depot. 
 

Christina Ravnsø – tidligere sydhold 
Christina er en flot pige og har en pæn krop, men hun 
kigger vist efter Ulrik. Men hun synes vist Rene er ret 
sjov. Så hvis man kan score hende ved at fortælle en 
masse vittigheder, kunne det være godt. 
 

De hjemsendte (i rækkefølge) 

Pia Højgaard.  
Stemte på Pia. Der var bred enighed om det valg og 
René ville ikke skabe strid om sin person. 
 

Niels Langhoff 
Fra Hold Syd 
 

Katrine Blokberg 
Fra Hold Syd 
 

Erik Hoppe 
Stemte på Erik. Igen et næsten enigt valg. 
 

Jesper Leth 
Fra Hold Syd. 
 

Jytte Larsen 
Stemte på Ulrik. Ulrik ville blive svær at slippe af med 
senere. Han allierede sig med Jytte for at stemme ham 
hjem i håb om de andre ikke kunne blive enige om 
Jytte, som Ulrik ellers havde agiteret for. Påstod både 
før og efter overfor de andre og specielt Ulrik at han 
stemte på Jytte. 

 
Morten Vilbæk 
Stemte på Morten. Stemningen var for Morten. René 
turde ikke risikere en stemmelighed og derved afsløre 
at han ikke havde stemt på Morten. 
 

Victoria Bendix 
Fra Hold Syd 
 

Efter de to hold blev slået sam-
men. 
 

Claudia Friis (tidligere hold nord) 
Stemte på Claudia. Ulrik havde ret når han mente at 
hun ville blive en belastning at være sammen med den 
sidste tid. 
 

Mette Jørgensen (tidligere hold syd) 
Stemte på Mette. Igen havde Ulrik og han været enige. 
Ulrik fordi hun var hans sidste erobring. Det havde 
René endelig gennnemskuet. René fordi Mette var en 
sild, der nemt kunne gå hen og blive vinderen. René 
var dog meget tæt på at stemme på Peter. Den mand er 
ved at drive René til vanvid. 
Ulrik vandt robinson dysten, og havde to stemmer.
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Deltagere: 
Tegn: 
v for videre, tal for hvornår de stemtes hjem. 

Nord: 
1 Pia Højgaard 
v Ulrik Hjelm 
v Linda Sørensen 
6 Jytte Larsen 
v Claudia Friis 
7 Morten Vilbæk 
4 Erik Hoppe 
v René Mathisen 
 

Syd: 
v Peter Søby 
5 Jesper Leth 
v Kasper Hoffmann 

8 Victoria Bendix 
3 Katrine Blokberg 
v Christina Ravnsø 
v Mette Jørgensen 
2 Niels Langhoff 
 

Dem der kom videre: 
 
Ulrik Hjelm 
Linda Sørensen 
1 Claudia Friis 
René Mathisen 
 
Peter Søby 
Kasper Hoffmann 
Christina Ravnsø 
2 Mette Jørgensen
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Ulrik Hjelm 
Psyke: 10 (14)  Fysik: 8 (13)

 
26 år. 1.88 høj, 84 kg, slank, muskuløs uden at 
overdrive. I god form grundet sport. 
Kort pjusket hår. Egentlig mellemblond, men meget 
solbleget i øjeblikket. Barkenbarter, og næsten altid 
korte skægstubbe. Klare blå øjne, der giver ham et 
fængslende blik. Bredt smil som ofte pryder hans 
ansigt. 
Ser i det hele taget kanon godt ud. Samtidig er han 
meget charmerende og har let ved at omgås andre 
mennesker, med undtagelse af tidligere erobringer. 
 
Ulrik studerer antropologi på Århus Universitet. Han 
mangler endnu et par år. Fra studiet har han fået indsigt 
i hvordan menneskelige relationer udvikles og kan 
påvirkes. Han er god til at skabe en nær kontakt til 
andre mennesker og derigennem overbevise dem om 
fornuften i hans egne holdninger. I sin fritid dyrker han 
meget forskellig sport på motions plan. Derudover er 
han konkurrence svømmer.  
 
Ulrik er utrolig pigeglad. Han nyder at score og er 
nærmest afhængig af sex. Når han lægger an på en pige 
er han som forelsket i hende. Der er ikke det han ikke 
vil gøre for hende og love hende. Men det hele drejer 
sig for ham om at komme i seng med dem. Han tager 
gerne sin tid, men det er det eneste det drejer sig om for 
ham. Så snart det er overstået skifter han totalt opførsel 
overfor pigen. Bliver ikke direkte ubehagelig, men 
fjern og en smule irritabel. Han er skrækslagen for at 
forelske sig. Han har utrolig svært ved at slappe af 
sammen med piger han har været i seng med. Når først 
han har scoret en pige vil han helst lægge så meget 
afstand mellem hende og sig selv. Føler det meget 
akavet at skulle snakke med en pige han ’har prikket’. 
Derfor har han forsøgt at få sendt pigerne på 
ekspeditionen hjem så snart han har været sammen 
med dem. Han har været sammen med alle piger han 
har mødt på turen indtil nu undtagen Christina. Og 
bortset fra Linda er det lykkedes ham at få sendt de 
andre piger hjem. Ved at benytte sin viden fra 
antropologi om hierarkier og konflikter i små 
stammesamfund kombineret med sit vindende væsen, 
har han kunne overtale lige de rigtige personer til at 
stemme pigerne hjem efterhånden som det blev 
nødvendigt. 
 
Hans mor forlod faren og efterlod ham alene med Ulrik 
da Ulrik var 8 år. Faren havde efterfølgende to forliste 
ægteskaber. I dag er faren alkoholiker og psykisk syg. 
Han har været indlagt på Skt. Hans gennem de sidste 3 
år. Ulrik føler at det var hans mor og to efterfølgende 
stedmødre, der har drevet faren til druk. 
 

Tog med på turen for eksperimentets skyld. Han ser det 
som et interessant antropologisk forsøg. Som et 
yderligere eksperiment besluttede han sig inden afgang 
for at score samtlige piger. Ikke at han kunne lade være 
hvis han prøvede. Så hans ide om at ville observere 
reaktionen på sin opførsel er mest en retfærdiggørelse 
af sine handlinger. Han håber et sted at han måske kan 
vinde pengene. Men det er ikke det vigtigste. Han ved 
at hans behov for at nedlægge kvinder nok vil gøre det 
rigtigt svært for ham. Men det er da et forsøg værd. 
 

Personlig ting 
En pakke kondomer – der er et tilbage. 
 

De andre 
Linda Sørensen – tidligere nordhold 
Linda var den sidste af pigerne på sit eget hold han 
scorede. Hun er en virkelig sød pige, men ret 
tilbageholdende. Han brugte derfor en lidt langsom 
strategi, med lange samtaler som virkemiddel, hvilket 
da også gav bonus til sidst. Den sidste nat før holdene 
blev samlet lykkedes det. Hun havde reageret meget 
afvisende da han begyndte at røre ved hende, var 
nærmest stivnet. Kun efter megen overtalelse og 
nærmest under tvang lykkedes det ham at få lov at 
dyrke sex med hende. Hun lå bare stille hen og bagefter 
havde hun været helt stille. Det passede ham dog fint, 
så slap han for al det bøvl indtil han kunne slippe væk 
fra hende. Siden har han forsøgt at holde sig fra hende 
som sædvanlig. Han har endnu ikke forsøgt at få stemt 
Linda hjem. Først bød der sig en oplagt chance for 
endelig at slippe af med Claudia og da han havde 
nedlagt Mette var det med at smede mens jernet var 
varmt og få hende af vejen. Hun har nu heller ikke 
været så slem som de ellers plejer at være, med at 
rende og enten ville have både det ene og det andet 
eller klage over at han ikke vil tale med dem. Hun har 
henvendt sig et par gange, men har taget det ret pænt at 
han har svaret så fåmælt. Ulrik vakler lidt mellem at 
forsøge at få Linda stemt hjem eller skaffe sig af med 
idioten Peter Søby. Det afhænger også lidt af om 
hvordan det skrider frem med Christina. 
 

René Mathisen – tidligere nordhold 
René er en rigtig hyggelig fætter. Han fyrer konstant 
kvikke bemærkninger og vittigheder af. Og har 
underholdt med sin guitar næsten hver aften. Han har 
vist sig som en god allieret når det gjaldt om at få sendt 
Ulriks erobringer hjem. René synes ikke at have den 
store respekt for autoriteter, inklusive TV3’s regler for 
turen. På et tidspunkt havde René fremdraget en pose 
med pot, som han og Ulrik havde røget et afsides sted. 
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Bag den lidt klovneagtige facade fornemmer Ulrik dog 
en mere beregnende personlighed. 
 

Peter Søby – tidligere sydhold 
En temmelig træls type. Ikke til at slippe af med, når 
han først er kommet i snak med en. Ulrik forsøgte først 
bare at ignorere ham. Men da det viste sig umuligt tog 
han ham nærmest under sine vinger. Peter er utrolig 
naiv og let at køre om hjørner med. Ulrik har haft nemt 
ved at få Peter til at stemme på de personer Ulrik 
udpegede. Ulrik er dog i tvivl om han kan holde Peter 
ud i længden. Han er ufattelig belastende og det ville 
nok være nemmere bare at sende ham hjem. 
 

Christina Ravnsø – tidligere sydhold 
Sidste tilbageværende pige som Ulrik endnu ikke har 
scoret. Hun er ekstrem høj, men ellers ret velformet og 
har et sødt ansigt bag en masse hår. Ulrik har haft travlt 
med at score Mette og overtale folk til at sende først 
Claudia, så Mette hjem. Så det er indtil videre ikke 
blevet til så meget bagning udover lidt øjenkontakt og 
henkastede bemærkninger. Men hun har da ikke været 
afvisende, så nu er det tid til at sætte den store 
charmeoffensiv ind. 
 

Kasper Hoffmann – tidligere sydhold 
En gammel gut der ikke holder længe. Men han er god 
på en guitar. Han er i hvert fald bedre end Rene. Det er 
tydeligt at han nyder at spille mens de andre hører på. 
Han virker tit lidt trist, og så forsvinder han 
indimellem. Ulrik fulgte efter ham og fandt ud af at han 
kiggede på et billede i sin pung. 
  
 

De hjemsendte (i rækkefølge) 

Pia Højgaard.  
Stemte på Pia. Hun var den første han scorede. Så ret 
godt ud, men var noget dukket. Og hun viste sig 
heldigvis nem at sende hjem, da hun var ret upopulær 
blandt de andre. 
 

Niels Langhoff 
Fra Hold Syd 
 

Katrine Blokberg 
Fra Hold Syd 
 

Erik Hoppe 
Stemte på Claudia. Hun var hans næste offer. Men han 
havde ikke forsøgt at overtale nogen til at stemme 
hende hjem og hun var ret vellidt blandt de andre, så 
det mislykkedes. 
 

Jesper Leth 
Fra Hold Syd. 
 

Jytte Larsen 
Stemte på Jytte. Da han været sammen med Jytte 
sørgede han for at gøde jorden for hendes hjemsendelse 
grundigt inden afstemningen med stor succes 

 
Morten Vilbæk 
Stemte på Claudia. Havde forsøgt at overtale Linda til 
at stemme med ham mod Claudia. Men hun havde 
meget i tvivl, og tydeligvis havde hun valgt Morten i 
stedet. 
 

Victoria Bendix 
Fra Hold Syd 
 

Efter de to hold blev slået sam-
men. 
 

Claudia Friis (tidligere hold nord) 
Stemte på Claudia. Endelig lykkedes det. Han fik 
hurtigt overbevist to af de nye, Mette og Peter om at 
Claudia var havde fået ø-kuller. Og René var også 
faldet for den. Linda måtte så vente lidt med at blive 
stemt hjem, hvilket kunne blive lidt svært da alle synes 
hun var det sødeste der fandtes. Hun var endda kommet 
og sagt at hun havde stemt med ham denne gang. 
 

Mette Jørgensen (tidligere hold syd) 
Ulrik vand Robinsondysten og havde to stemmer og 
kunne ikke stemmes hjem. Stemte på to gange på 
Mette. Efter at have nedlagt denne ret lækre men noget 
naive blondine, fik han hurtigt René og Peter med på at 
stemme hende hjem. Inden havde han været så snedig 
at få Mette til at stemme på Linda, så Peter ikke røg 
hjem i denne omgang, hvilket ellers var den klare 
stemning blandt de andre. Han er da også en seriøst 
irriterende person. Men ret nem at narre.
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Deltagere: 
Tegn: 
v for videre, tal for hvornår de stemtes hjem. 

Nord: 
1 Pia Højgaard 
v Ulrik Hjelm 
v Linda Sørensen 
6 Jytte Larsen 
v Claudia Friis 
7 Morten Vilbæk 
4 Erik Hoppe 
v René Mathisen 
 

Syd: 
v Peter Søby 
5 Jesper Leth 
v Kasper Hoffmann 

8 Victoria Bendix 
3 Katrine Blokberg 
v Christina Ravnsø 
v Mette Jørgensen 
2 Niels Langhoff 
 

Dem der kom videre: 
 
Ulrik Hjelm 
Linda Sørensen 
1 Claudia Friis 
René Mathisen 
 
Peter Søby 
Kasper Hoffmann 
Christina Ravnsø 
2 Mette Jørgensen

 


