
Parlør
Der findes selvfølgelig et væld af udtryk, som bruges i daglig tale og grundlæggende information om 
gældende udtryk. 
De mest gængse ord er Dør, Mur, Lyset, Mørket, Murermester og Tysker.   

De fleste internationale og vigtige sider ender på .door.    
Den mest brugte søgemaskine på internettet er doorle.door, og når man søger, ’doorler’ man. Selvfølgelig 
findes der også en masse kraftudtryk.

’For Mørket da også’ = For helvede da også 
’For Muren’ = For pokker 
’Ved Døren/ Åbningen/ Lyset’ = Ved Gud/ jeg sværger 
’Muren’/ ’Døren’/ ’Åbningen’/ ’Lyset’ = Gudfader/ Jesus Kristus 
’Din Mur/ Tysker’ = Din idiot 
’Mangler vist en dør’ = Har ikke mange brikker at flytte med 
’Klog som en Dør’ = et meget klogt menneske
‘At være en ’Murermester’ = en god og sandfærdig person ELLER en stupid og løgnagtig person. Det kom-
mer an på om man er for eller imod revolutionen. 
’Uden for Døren’ = at være sat udenfor indflydelse/ blive ignoreret
’Døråbner’ = en som har virkelig godt styr på tingene

Find selv på flere!

BS – lederen, som absolut ikke ønsker at være leder

BS har opdaget, at der lever et skjult folk i mel, som påstår de kommer fra Bag 
Døren. Iflg. folket er det kun et fåtal af mennesker, de vælger at tale med, så BS føler 
sig en smule beæret. Selvom han i starten var skeptisk, er han efterhånden blevet 
overbevist, og han har altid mel på sig. 
For lidt over 2 år siden bad Melfolket BS om at samle en modstandsgruppe. 
De skulle nok sørge for at viderebringe ham de nødvendige oplysninger, men han 
måtte aldrig fortælle, hvordan han har fået dem. 

Ingen ved, at BS taler med Melfolket, men hemmeligheden er lidt svær at holde, når 
den eneste måde han kan svare dem, er ved at lave morsekoder med en kagerulle. 
Det er til tider svært at holde skjult for kunder samt de mange ‘tyske turister’ der 
ofte besøger bageriets café, og specielt hans kone, Margit, er ved at ane uråd. 
Heldigvis mangler hun vist en dør. 

BS har overhovedet ingen ambitioner om at være leder, og han forsøger at fralæg-
ger sig ansvaret og at tvære det over på den unge Jacob. BS vil hellere hellige sig sit 
bageri og melfolket, som har lovet at udråbe ham som konge, når han er færdig med 
at hjælpe dem. 
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Jacob – den unge, lettere usikre, kommende leder

Jacob har siden han var barn haft en usynlig ven kaldet 
Benny. 
Benny har altid haft sine egne meninger, og ret ofte kan 
Benny finde på at stå og modargumentere det, som Jacob for-
søger at forklare andre. I det hele taget er Benny ret 
belastende. Jacob har aldrig fortalt andre om Benny og prøver 
så vidt muligt ikke at tage diskussionen op med 
Benny, når der er andre tilstede. Engang imellem bliver han 
dog nødt til det.

BS har længe prøvet at få Jacob til at tage al ansvaret for 
udførslen af planer. BS kommer med informationen og 
forventer så, at Jacob udfører dem. Det påhviler ham bl.a. at 
lægge Planerne over alle Planer med de forhåndenværende 
oplysninger og dem, som dukker op undervejs.
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Ken – dobbeltagenten med moralske skrupler 

Ken har en helt speciel evne. Han kan opfange fragmenter 
af folks tanker, men kun hvis han er banke lam og er maks 5 
meter fra dem. 

I starten var det nok med et par øl, men over tiden er det 
kommet op på 1 hel flaske sprut for at det virker. Specielt 
ferskensnaps har givet gode resultater. Det er indtil videre 
lykkedes at holde denne egenskab hemmelig, men det 
besværliggør hans arbejde som dobbeltagent.  
Pt har han job i receptionen på Ministeriet for Forbrydelser 
mod Staten, hvor han prøver at få så mange oplysninger som 
muligt fra de forbipasserende.

Al den alkohol har også en anden bagside. I sin dybeste 
brandert er han sikker på, at han er usynlig, men kun når folk 
ikke ser på ham.
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Bennedict – den skøre og lettere ustabile opfinder

Bennedict har opdaget en helt ny type sprængstof, som kun 
kan høres af hunde, når det eksploderer. Han får tit den slags 
idéer, men desværre lider han af narkolepsi og dårlig 
hukommelse og han har glemt, hvad de præcise ingredienser 
var, da han faldt i søvn, da han havde opfundet det. Nu har 
han kun 50 g tilbage. Det var noget med 1 hundefløjte, en 
rulle lyseblå strikkegarn og 5 kg hvedemel…

Bennedict har en seriøs besættelse af sprængstof og har det 
efterhånden på sig overalt, men forsøger at skjule det. 

Han er allergisk over for de fleste typer dyr, mest hunde og 
fugle, og græs. Hans tunge svulmer op til dobbelt størrelse, og 
det er næsten umuligt at forstå, hvad han siger.
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Melissa – nørd med sociale vanskeligheder

Melissa lider af tourettes syndrom, som aktiveres hver gang hun 
bliver nervøs. Hendes tics består af at sige grøntsagsnavne 
efterfulgt af at synge titlen på sangen ’Lille Peter Edderkop’. 
Noget, der specielt trigger hendes tics, er hvis folk er ophidsede. 
I sådanne situationer suppleres grønsagerne af en uhjælpelig lyst 
til at nikke mod højre. 

Hun har fundet ud af, at det engang imellem kan hjælpe, hvis hun 
laver en elefantsnabel med sine arme.
Hun kan IKKE tåle at blive fuld.

Melissa er den type som ved mere eller mindre alt, på nær hvad 
der er passende at sige. Hun arbejder til dagligt i BS’ Bageri, 
hvilket ikke altid går helt godt.

Grøntsagsforslag: Zucchini, squash, butternut squash, courgette, 
sukkerroe, springløg
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Melfolket

Lever i mel og påstår, at de kommer fra Bag Døren. Det er kun et fåtal af mennesker som de kommunikerer 
med, og mange af disse udvalgte tjener nu folket i kampen mod Staten. Det er dog langt fra sikkert, om de 
kun kommunikere med revolutionærerne.
PT. kommunikerer de med BS, som har startet Dørens Befrielsesfront (DB) på deres  
foranledning. De sender ham ofte missioner. 
Den eneste måde BS har fundet at svare dem på, er ved at lave morsekoder med en kagerulle.

Benny

Jacobs usynlige og meget meningsfyldte barddomsven som aldrig er bleve ældre end 7 år. Han er som ud-
gangspunkt uenig med Jacob, hvilket han ikke har problemer med at fortælle ham. Hvis Jacob tillader sig at 
ignorere ham, begynder han bare at drille indtil Jacob bliver vred eller irriteret nok til at svare.
Nogle gange er Benny dog den eneste måde Jacob kan tænke klart på, men som oftest er han bare røv 
irriterende på den der barnlige, lillebror-agtige måde

Margit

BS’ kone, god som dagen er lang men ret enfoldig. Hun betjener til dagligt kunderne i bageriudsalget, hvis 
hun da ikke hygger om sin elskede mand. Også, når han ikke beder om det. Hun har lagt mærke til, at BS 
opfører sig lidt underligt, men hun ved ikke hvorfor. Han har også pludselig fået en masse nye venner, som 
han hele tiden holder bogklubmøder med. Bl.a. deres unge bagerjomfru, Melissa.

Agent Smed

Sammen med sin partner agent Andersen arbejder agent Smed for Ministeriet for Forbrydelser mod Staten, 
som har brugt lang tid på at samle informationer om Dørens Befrielsesfront. Forklædt som tyske turister i 
lederhosen, knæstrømper og hat med fjer skygger de DB, mens de forsøger at finde DB’s hovedkvarter.
Agent Smed mener altid han har ret og er den bedste til tysk.
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Agent Andersen

Sammen med sin partner agent Smed arbejder agent Andersen for Ministeriet for Forbrydelser mod Staten, 
som har brugt lang tid på at samle informationer om Dørens Befrielsesfront. Forklædt som tyske turister i 
lederhosen, knæstrømper og hat med fjer skygger de DB, mens de forsøger at finde DB’s hovedkvarter.
Agent Andersen er faktisk 1/3 tysker, men er ikke så stolt af det. Han snakker dog flydende tysk.

Hundelufterspionen

Opgaven er meget klar. Aflever nøglen til Dørens Befrielsesfront i parken, hvor de kommer udklædt som 
indianermusikanter. Medbring to hunde og et hængebugssvin. Undgå alle tyskere.

Receptionsvagten

Det er en hellig opgave at passe disken i Ministeriet for Forbrydelser mod Staten. Den skal gøres efter bed-
ste evne, uanset hvad der sker!

Hans Heinrich von Diecterpanzen

Hans har sparet sammen til sin ferie i Den Hellige by i årevis, og nu er han her! Han vidste godt, at mange 
tyskere tog på ferie i Byen, men det kom bag på ham, hvor mange af dem der egenligt er. Hans har flere 
gange forsøgt at få en snak igang med dem, men han forstår ikke deres dialekt. Måske er det fordi han har 
boet i Hamburg hele sit liv.
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Karen Marie Herluff

Karen Marie har boet i byen i over 20 år, og i al den tid har hun været ansat som Kantstensrenser. Et ære-
fuldt erhverv!

Hængebugsvinet Jens

Øf! Oink? Hviiiiiiin! Hviiiin! Grynt...
(Oversættelse: Hvis nu jeg dividerer 12 med kvadratroden af 2987, så får jeg svaret på transdimensionel 
rejse! Men hvordan gør jeg? Jeg bruger da bare formlen som Einstein i sin tid fandt på! Ja, det gør jeg! Nu 
skal jeg bare finde en måde at slippe væk på...)

3. busk fra højre

Når man har stået i en park i så mange år, er det helt utroligt, hvad man må finde sig i! Hunde skider på en, 
børn piller ens blade af, og nu gemmer der sig indianere bag en?! Hvad er det for en verden vi lever i...
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