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Hvad er KULT? Måske skulle man hellere vende spørgsmålet om — hvad er 
KULT ikke? KULT er ikke episk fantasy, hvor den skønne heltinde gang på 
gang bliver fanget af den slemme drage, og de heltemodige spillere må gå 
så grueligt meget igennem inden de redder hende. Ej heller en dramatisk 
Storytellerklon, ”A Beast, but a just Beast”. Nej, KULT er horror. Ægte, 

  

uforfalsket, rædselsvækkende horror, der hverken han håndteres eller 
overvindes af de tapre” spillere, men blot holdes på afstand — i et stykke 

tid. KULT tager fat i marven på spillerne, vrider den omkring, spytter den 
ud og griner hånligt! Hverken mere eller mindre. 

Welcome aboard. 

  

Rollespil. Horrorspil. Er der nogen forskel? 
Måske. Hvor "rollespil er den nye form for 
historie", er hørrørspil nærmest en form for 
marginal parantes indenfor denne genre. 
Hvor rollespil generelt afspejler en idealiseret 
virkelighed, som kan være både heroisk og 
spændende, tillokkende og tilslørende, er 
horrorspil langt ovre i en anden grøft. 

For horrorspil er en reflektion af vores sam- 
funds mørkeste sider - et spejlbillede på den 
del af den menneskelige psyke vi helst vil 
gemme væk. En del af os vores bevidsthed 
febrilsk forsøger at fortrænge, når vi færdes i 
den såkaldte "civiliserede" verden. 
Horrorspil er som de mest bloddryppende 

Clive Barker-fortællinger, hvor det kun kan 
blive værre - og ofte gør det. Hvor det ikke 
nødvendigvis er meningen, at "heltene" skal 

overleve. For det meste heller ikke tilfældet. 
Horrorspil er anderledes end "normalt" rol- 

lespil - og det må vi ikke glemme. De logiske, 
konstruerede valg fungerer ikke særligt godt i 

horrorspil. Ej heller det ubundne plot, der 
løber vildt i alle retninger. At spille horrorspil 
bør være en oplevelse, på linie med en film. 
Sanseintrykkene bør være stærke, alt bør være 
overvældende. Heller for meget end for lidt. 
Som den levende fortælling, hvor spillederen tager rollen som oplæseren, 
og spillerne fungerer som hovedpersoner. 
Det skal være skræmmende. ) 

is strange —k 

for truth is al 
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Lord Byron 

ears slowly c 
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thinking ofy 
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Illusionernes Bånd består for en stor del af af en række novelleuddrag, der ) 
følger de to hovedpersoner, Sarah X. og Terry, gennem historien. Meningen 
med dem er, at du skal læse dem, snitte dem i stykker og stjæle de tekstbid- 
der du har brug for for at sætte din egen fantasi i gang. Citer direkte til dine 
spillere - eller brug blot en enkelt vending eller to. Gør som du har lyst 
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Jeg har i dette scenarie, Illusionernes Bånd, bestræbt mig til det yderste på 
at få det til at virke håbløst for spillerne — lige meget hvad de gør. 
Men håbløsheden behøver ikke betyde, at spillerne ikke Kan udvise per- 

sonligt initiativ og derved forlænge deres miserable liv med et par ubetyde- 
lige dage. Nej, tværtimod, i KULT er der i høj grad plads til personlig 
udvikling og selverkendelse — idet dette jo blot giver Spillederen endnu 
større mulighed for at drive spillerne til randen af denne håbløshedens 

  afgrund Jg til sidst gi” dem sparket, så de styrter ned. 
Først når de har indset, at der er intet'de kan gøre, intet nogen som helst 

kan gøre, hvis hele verden er imod en, kan man begynde at tale om Perso- 
nal Horror - et begreb, der ellers kun sjældent kommer til syne i de såkald- 

te horror-scenarier, men som er hele grundstammen i dette scenarie. 
At inspirere Personal Horror i sine spillere gennem sin fortællekunst pri- 

mært og, sekundært, en udmærket historie, er for mig at se den fineste 
opgave en Spilleder kan påtage sig - men også den der kræver den største 
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forberedelse. | de "gamle" dage, hvor tema- 
erne var gennemskuelige og ganske ureali- 
stiske, skulle Spillederen blot bekymre sig 
om at huske sine terninger og sine regel- 
bøger — sådan er det ikke mere. I et scenarie 
såsom Illusionernes Bånd er terninger og 
bøger ikke længere nok, hvis man skal frem- 
provokere en stemning i stil med scenarie- 

rets ånd og undertegnedes noble intentio- 
ner. Nej, der skal stærkere midlertil. Meget 

stærkere midler. Stemningsskabende musik 
(f.eks. The Cranes og The Cure), appropriat 
beklædning (sort tøj, gerne læder), udsmyk- 
ninger til selve spillestedet (væggene og 
borde/stole beklædt med sort affaldsplast, 
sorte stearinlys i udsmykkede holdere) og 
forskellige "props" - rekvisitter — med til- 

    

knytning til spillet er alle elementer i denne 

atmosfæreskabelse - og yderst vigtige hvis et 
KULT-scenarie skal fungere "ordentligt". 
Men når du læser scenariet er jeg ganske 

overbevist om, at du nok skal få masser af 
gode ideer til hvordan du bedst skræmmer 
spillerne til døde. 

  

I Stedet er Waldorf — en mindre by i staten Wisconsin. 
Tiden er nu — det regnvåde forår 1994, en torsdag for at være præcis. 

i Atmosfæren er ildevarslende, som om noget stort er under opsejling. 

Gaderne er ikke fyldte, men totalt deserterede for liv — for hvem ville være 
dum nok til at være ude i sådan et vejr? De massive huse, der kryber sig 
sammen ned ad hver eneste stræde, er ikke lyse og ligegyldige, men tilluk- 
kede og truende. Regnen siler ned fra morgen til aften, og forvandler de 
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småhullede asfaltveje til en uigennemtrængelig masse af sort intethed, et 
skjold af mudder og tjære. Selv skyggerne, menneskets trofaste kompanion 
gennem livet, virker ikke som de plejer at være — som navnløse tvillinge- 
brødre bryder de nogen gange fri før menneskets tyranni og griber et liv for 
sig selv. Som søvngængere agerer de vores skjulte drømme, vores mest 
gemte fantasier ud på livets storskærme — de krakkelerende husvægge. Eller 
er det bare de overtrætte øjne som spiller en et puds? 

Scene 1 
Lejligheden lader intet tilbage til beskuerens fantasi — et sammensyrium af 
menneskelige klenodier, efterladenskaber og skrab-sammen, der ville kun- 
ne gøre en hvilken som helst antikvitetshandler med respekt for sig selv 
misundelig. Væggene er overklistrede med plakater, fashionable kopier af 
tidens kunstnere, gamle tour-plakater fra The Cure og Echo & The Bunny- 
men. Lyskilderne er skarpe neonrør blandet med plettede lysestager af 
ukendt oprindelse. Som en ganske almindelige ungkarlelejlighed — og dog? 
Udenfor pisker det ned — som om vejrguderne i årevis har holdt sig tilba- 

ge, men netop denne aften har besluttet sig til at lade verden føle deres 
kræfter. Gaderne er fuldstændige skjult af den betontunge regnvæg, og kun 
lejlighedsvis gennembrydes det kontrastløse tusmørke af et lysglimt fra en 
passerende bil 
De har fundet ly for regnen, og beskyttelse mod den skræmmende verden 

udenfor i form af selskab, i Hans lejlighed. De har tit mødtes med hinan- 
den på denne måde før, men denne aften virker det alligevel lidt anderle- 
des — luften er ladet med forestillinger om, at der skal ske et-eller-andet. 
Et-eller-andet udefinerbart. Truende. 
De sporadiske samtaler bølger frem og tilbage — "hvordan gik din middag 

med din broder?”, ”nej, sikke et dårligt vejr der er udenfor!”, ”har du set 
den nye film med Winona Ryder? Den er bare fænomenal!” — men ingen af 
Dem lytter rigtigt til svarene. De sidder begge og kigger på telefonen, ven- 
ter på at den skal ringe og i den anden ende af røret er der en sørgelig 
stemme der vil forklare, at ens forældre er blevet slået ihjel i en forfærdelig 
trafikulykke, eller ens kone er faldet og har brækket halsen. Eller prøver at 
fokusere på 10 sekunders billederne på TV'et, mens den eneste tanke, der 
flyver gennem Deres hoveder, er hvornår de viser katastrofe-billederne og 
advarslen om ikke at forlade huset. | en sådan situation ophører den ratio- 
nelle del af ens hjerne med at fungere og alt er relativt, alt kan ske 
Heldigvis sker disse ting aldrig. Eller i hvert fald næsten aldrig. 
Telefonen ringer og giver Ham et mindre hjerteanfald, En kold stemme 

fortæller dem, at Hans nabo, politimanden Gerald Stevens, er fundet død i 
Waldorfs havnekvarter. Vedkommende smækker røret på øjeblikkeligt, da 
Han forsigtigt fremstammer et "undskyld mig?”. 

I samme sekund bliver det normale fjernsynsprogram afbrudt af en ekstra- 
ordinær nyhedsudsendelse fra Waldorf havn. Speakeren, WKOC's top 
nyhedsreporter, Alice Winterhost, forklarer monotomt hvorledes den uskyl- 
digt udseende lagerhal bag hende har været ramme om et brutalt mord. 
Offeret er den 42-årige politimand, Gerald I. Stevens, af venner også kaldet 
Bobby, og dødsårsagen synes at være adskillige mindre og større snitsår, 
heriblandt en del der kan genkendes som nålemærker. 
Liget blev fundet fastgjort til en rusten metalseng med tomme-tykke stål- 

kæder, og politiet har derfor deduceret, at der kun kan være tale om en for- 
brydelse af den mest afskyelige slags 
Fjernsynet vender tilbage til sin afbrudte udsendelse (afsnit 1276 af The 

Bold & The Beautiful), men stemningen er ikke blevet bedre i lejligheden. 

Man vidste, at det ville ske — nu er det sket, hvad så? 
En time går — stille, langsomt, næsten kedeligt, Så ringer telefonen igen. 

Den samme stemme hvisker, at en lignende skæbne er overgået Jeffrey 
Townes — Hans indelukkede underbo. Røret bliver atter smækket på — 

denne gang før Han overhovedet kan nå at reagere. 
Fjernsynet skifter — en lys kvindestemme begynder drævende: ”Vi står nu 

her ved det samme pakhus, hvor liget af den myrdede politimand, Gerald 
Stevens blev fundet for kun en time siden. Nu viser det sig, at han ikke var 
alene.” 
Scene slut. 

Ulykkelige 
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ocene 2 SE 
Alice Winterhost er lige blevet færdig med at forklare hvorledes politiet nu 
har opdaget endnu et lig i den lagerhal, hvor den døde Gerald Stevens blev 
fundet for ca. en time siden. Klokken er 20:22:10 og de blodrøde tal på 
Hans vækkeur blinker næsten synkront med Deres hjerteslag. 
En atmosfære af chok hersker i lejligheden. To beboere i samme kompleks 

- døde?! Hun har svært ved at styre den hastigt voksende følelse af panik 
der bobler frem inde i Hende — Han er en smule mere fattet. Men ikke 
meget. 
Yderligere 10 minutter går — det banker på døren. En hult klingende lyd, 

der forplanter sig gennem lejligheden som et surt maveopstød. 
Udenfor står to politibetjente - i lyseblå uniformer uvejret har farvet mør- 

ke. Glinsende vandperler driver ned af deres ansigter og samler sig i små 
pytter langs den krøllede uniformskrave. Et anstrengt smil pryder deres 
læber, da de beder om at snakke med lejlighedens ejer. 
Hvad det drejer sig om? Et dobbeltmord, såmænd. De vil gerne vide om 

Han kender noget som helst til de bestialske mord på Gerald Stevens og 
Jerry Townes. Nå, ikke — det regnede vi heller ikke med. Må vi komme 
indenfor? 
De træder indenfor - uden at vente på svar. Deres sammenknebne øjne 

gennemgår minutiøst den halvlumre lejlighed - som en computer der spej- 
der hen over et landskab og lægger hver eneste koordinatpunkt ned som et 
0 og et 1 i hukommelsen. En træder stille ud i køkkenet, de to soveværel- 
ser, det spaciøse badeværelse — overhørende Hans protester. 

or the angel of death 
spread his wings 
on the blast. 
Lord Byron 

aces still screaming, 
still trying; 
hearing you ask, 
not seeing you face. 
Sarah X. 

Det er standard procedure, forklarer de. Sådan gør vi altid når vi besøger 
en mistænkts bopæl 
De mange spørgsmål, løst rettet mod Dem begge, begynder at fylde luften 

— så tæt som den silende regn 
Hvor var I natten til torsdag? Har I et alibi — udover hinanden? Kendte i 

Gerald Stevens? Kendte i Jerry Townes? Var I klar over, at begge myrdede 
var involverede i diverse kriminelle aktiviteter? Har | nogensinde opholdt 
jer i Pakhus 13, nede ved havnekvarteret? Har I nogensinde deltaget i 
orgier, riter, okkulte ritualer — heriblandt ofringer (både dyr & mennesker), 
kriminelle seksuelle forhold og anden abnorm adfærd —, eller anden ny- 
religiøs aktivitet, hvis formål var at sprede fanatisme og anarki? Er I kom- 
munister af natur? Er I amerikanske statsborgere? Kan I dokumentere det? 
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KNN = g Enhver der har set COPS, True Stories of the Highway Patrol, Hill Street 

   
? Blues eller efterfølgeren NYPD Blue ved hvordan det foregår. Men alligevel 

y i — spørgsmålene virker mere personlige denne gang, mere hadske. Som om 
MEE betjentene er overbeviste om Deres involvering og blot venter på, at De 

ate ig bryder grædende sammen. Som om en fuld tilståelse iblandet en fremvis- 
ning af mordvåbnet og div. fotografier af selve mordet ikke vil være overra- 
skende, men snarere hvad betjentene regner med at få. 
Politibetjentene virker skuffede da de atter forlader lejligheden - ca. en 45 im rr 2 minutter senere. Men de lover at vende tilbage — det er ikke ovre endnu, 

MERE i forsikrer den ene Dem om. Hvor har han ret 
Fk Sauuges lle Mere spildtid flyver forbi - 10 minutter, 20 minutter, en time, Det er vist 
en RE Sk SE på tide jeg kommer hjemad, mumler Hun højlydt. Vejret virker dog ikke 

i bu ud som om det har tænkt sig at tillade Hende det. Billeder af Ragnarok, 2) En gammel posedlame falder om på fortø= Å i NERE 
heler er Dommedag, Apokalypsen, ”den dag de døde rejser sig fra gravene og 
Fe kaster deres slave-lænker”, ”Ja, Jesus, ja, er min hyrde - Herren være mig 
BUSSEN. ER nådig. De sagtmodige skal arve Jorden. Ære være Gud i det høje. Thi hans 

my in be RE er er navnet og, hvad… og … givet??” opstår i skyggerne. Som en tidlig Cure- 
Ånet kniv, og give spilleren et dybt video krydret med Claus Larsens brutale vokaler flyver billederne rundt i 

INSSE ESS den stillestående lejlighed, smadres mod de 
betongrå vægge (var de ikke hvide - tilsat et stænk SS NUDE DS SUNS 8: 88 É 

dlkvundet efter ca. 20 sekunder, og. neo-kulturelbevidsthed — før?) og efterlader deres 
kke muligt for desandre spillere deprimerende budskaber i hver eneste celle, hver 

Hen evig eneste fiber af Deres kroppe. Eller måske er det 
ze ere bare lyset? For sådan noget kan jo ikke finde sted i 

”den rigtige verden”. Vel? 

Vindens susen og den piskende lyd af grene der 

    

Sen u 2 RENT N £  svirper imod ruderne overdøver næsten den svage 
Renee i bankende lyd fra hoveddøren. Næsten. 

Flere gæster? Det kan da ikke passe - og så på 
ar nd ” SDPÅ sådan en aften. Tænd for kaffemaskinen, Sarah — 

FRE u ; a jeg tror vores gæst trænger til lidt varme. 
Døren bliver forsigtigt åbnet — efter et hastigt kig 

gennem glughullet, der dog ikke afslører noget. En 
feminin skikkelse, så lille af størrelse at den kun fyl- 
der det halve af døråbningen, piber om "Terry bor 
her?” Ja, kom dog indenfor. Du fryser jo - stakkels 
dig. Hvad bringer dig ud i dette forbandede vejr? 
Høflighederne overståes hurtigt — pigen, der kalder 

sig selv Susie, virker forjaget. Som om hun hellere 
vil være alle andre steder end her. 

Ja, ja, jeg så det altså selv. Det gjorde jeg sgu, 
mand. Nede ved Pakhus 13. Det var ulækkert - som 
når min alfons ikke har renset mine kanyler ordent- 

É i ligt, og der går betændelse i mine blodårer. Bare lidt 
om multe me i mere vammelt. De slæbte dem derind, var ligeglade 

med hvor meget de skreg, og begyndte så at partere 

ERST 

  
    

BÆR ——— sy BRADØRRR dem. Jeg kunne ikke holde det ud, så jeg løb min 
anne vej. Senere, da politiet og TV-stationerne havde 
Or EYES ERE været der, gik jeg tilbage. Og ved I hvad - der opda- 
DD Een DE Er gede jeg det, Et navn og en adresse skrevet på den 
SENE laseren FRR RA Selen seng, hvor den ene, ham der politimanden, var ble- 

neden? Tjaahh, det kaldes vis menneskelig vet lagt. Jeg synes | skulle tage ned og se på det- 

ek SeSRg det har politiet nok gjort. For hvis de først har set dit navn. 
ANSE Es see  EEEEnere Jeg vil gerne vise jer hvor det er - mød en mindre donering. Ikke meget - 

FLS RES SE ED Der Ur: men nok til, at jeg kan klare mig igennem den helvedesnat. 
(US INGE SEERE SEE Scene slut. 

TNS R RAI USLE SÆL SSG: 

PEER RN 
Ak, ja, hvis bare de kiggede nøjere efter. 

Hvor er det døg en farlig verden disse men- 3 Ertesafor 

ES cene Hvede 
LEGE TR STEN 
FNS ANSER SUSAN RRS: Susie har sat sig mageligt til rette i en af Hans gamle lænestole, et sageligt 
ea pan EGEN SSReE  eshhe eag smil på hendes læber. Den overvældende generthed og nervøsitet, der 
DE le De ne prægede hele hendes krop da hun for første gang trådte ind i lejligheden, 
[Neel SS EDER LE er nu forsvundet som dug for solen. Og har efterladt en følelse af magt og 
LG ESEOR SATSER SKEER total kontrol, som hun ikke har følt siden hun plantede den rustne hug-økse 
USET Era SP EES ERE RE TEE SETS 
FANS SONNE SAD SSRI TS i sin stedbrors brystkasse. 

FEE NRS ERE EA TEENS  



    

Hvorfor? Fordi hun ved, at De vil følge med hende. Det er så tydeligt. De 
er skræmte — og skræmte personer vil automatisk kigge efter en leder-type 
der kan overtage kontrollen og fortælle dem hvad De skal gøre. Det har 
hun selv set på TV —og er TV'et ikke blot et spejlbillede af den såkaldte 
”rigtige” verden? 
Gennem vinduernes reflekterende overflade glimter de korslignende lyn 

med en næsten beroligende nøjagtighed, og får Deres ansigter til at fremstå 
som vansirede, forvrængede masker - en grimasse af desperation og afmagt, 

der bedre end noget andet viser hvilket oprør Deres sind er i 
Der skal gøres noget - men hvad? Vi må derned - men hvordan? 
En eller anden må overtage ansvaret - men hvem? 
Susie's skingre lillepigestemme bryder igennem den kaotiske stilhed. Nu 

det nok. Vi må videre. Hvis I vil derned inden politiet har fjernet alt, må vi 
heller til at få fingeren ud, Kom nu. Er der nøgen der har bil? Nå, ikke. Du 

der, ring efter en taxa. NU! 

I samlet flok bevæger De sig ned af de dystre trapper, hvor ikke en eneste 
lyd gennembryder den lighusagtige stilhed. 2 sal. 1 sal. Stuen — et stort gråt 
(det var vist hvidt engang) skilt proklamerer, at De nu befinder sig på stuee- 

tagen, på niveau med resten af verden og 
elementernes rasen. En gulsort vogn holder 
ventende med slukkede lys foran hoved- 
døren. Et snavset banner på siden afslører, at 

dette køretøj tilhører ”Waldorfs Taxa-servi- 
ce”, hvor "God service og høflig betjening 
er vores mellemnavn”. De kan svagt skimte 
en mørklagt skikkelse, der sidder, roligt 
afventende, inde bag de nedrullede ruder. 
Susie jager dem ud i taxaen. Den starter - 

uden at spørge de rystede passagere hvor 
De skal hen. 

Et rødt lys passeres med rasende fart — 
hvad fanden laver du, mand? Der var sgu da 

rødt - og du drønede bare over. Hvor i hede 
hule helvede er du egentlig på vej hen? Jeg 
tror bare, du skal sætte os af her på det 
næste hjørne. 
Taxaen kører videre - sænker ikke engang 

farten. De tåigedækkede gadeskilte flyver 

forbi, hastigheden slørende deres ubetydeli- 
ge informationer. 
Ok, det næste hjørne, så, Hørte du os ikke? 

Vi vil a. 
Han bliver brat afbrudt, næsten huggende 

sin egen tunge over i processen. Et målløst 
gisp er det eneste Hans hastigt-svulmende 
tunge vil tillade Ham at udbryde. Hun siger 

ikke noget, kigger stift fremad, Hendes 
ansigt overmalet med en blanding af fortviv- 
lelse og rædsel 
Taxa-chaufføren har vendt sig om imod 

Dem, og støtter sig nu tungt henover det 
knagende ryglæn. Ud af hans øjne slår 

10 cm. lange gul-hvide flammer, hvilket dog ikke ser ud til at umuliggøre 
normalt syn, da hans blik er stift rettet mod Hende. En lyd som når huden 
bliver flået af en nyslagtet kanin følger, da hans ansigt, hans mund, næse og 
øjne, pludselig drejes skarpt opad — uden at resten af hovedet følger med. 

ler fanget nu. Halv-læspende flyder ordene ud af hans malplacerede 
mund. Et gabende hul, rødt af blod og gult med pus, har taget pladsen som 
hans hals — men ser på ingen måde ud til at genere ham. 
Der hvor jeg tager jer hen, vil I ikke kunne undslippe fra. | burde have 

holdt jer tilbage, mens legen stadigvæk var god. Nu kan I aldrig mere ven- 
de tilbage. Hans kræfter tilkaldte mig - nu er jeg kommet. 
Hold øje med skyggerne, thi der vil | finde mig. 
En sindssygs latter gjalder fra hans mund, men stopper brat. Ansigtet glider 

på plads, flammerne slukkes — han vender sig om imod rattet og begynder 
sagte at fløjte. 

Ja, så er vi her. Det bliver lige 17$. Plus drikkepenge. Stemmen er hverken 
venlig eller sur, snarere ligeglad, som om denne person har lagt alt det 

  

   

    

Ear enE oEr 
SEE Ene 

afhrudte sætninger, der ikke levner meget 
plads til en fortsættelse af konversationen. 
SENE ENE SEES 

nien ved uprovøkeret at vende sig om mod 
ESSENSEN FESTE SER 

ES EERR REE ESTERE 
BENE SE SES NSA ER 

ske?”, ”Nå, I skal nok på en lille roman 
tisk køretur ved havnen, Pås på, jeg har hørt at 

der skulle være nogle meget farlige fisk der 
GERE EEN ESSEN 
(SERENE EN DRS TESTEDE 
GEDE ASEAN SES RES 
øjne brænder, ansigtet er fordrejet, og hans 
LNG NESAS R EEN SESEDR 
hele vejen om mod spillerne, praktisk talt 
CSS SNE SENERE SEES 
LESS S EINER RET SEREES 
KEE SEERE REN RESET 
hans læber, vil han vende sig om og fortsætte: 
En 
FOSTERET 

punkt begynder at blive urolige, 
KEE SE FEER SEEEESES NENT 
DELS HERESE SEES res 
RESURSER PSR 
NERE 

Når de endelig arikommer til det indhegnede 
BEL REDEDDE REE NESS RESTER 
gangen, bede dem forlade taxaen — efter at de 
BESES ERE ESSENSEN 

FE: 
Subplots til Scene 4 
(efter de er flygtet fra Pakhus 13) 
1) Tet kort glimt ELSE 
KER (ENSESESTRES 

rustne seng i pakhuset. Han vilge ud som om 
LEEESERESES RE SES YRNTRESS 
KELD SE REESE ER 
ham vil en unavngiven, mørkklædt person stå 
parat med et mystisk redskab pæflnest som 
FLS SST SS ESSEN REESE EPS 
træstang. 
PRESSER R SS SREENTSE E 

lige foran dem. Døren vilåbpe sig Iåkgsomt 
og Harry fra Scéne 3 vil spørge dem'om de 
ERNE SEES ESSEN ARE 
FSH ERE SNE RESEEDEDE 
SES STS EE NERE PSR 
SES EDS ALE TESTEN EUS 

ryse på hovedet, myfble et-eller- andet i stil 
med: idet var sgu i] FR havde faridme 
IRENE (ENE SA ANNE 
CSE É 
3) Ethjente BUD SOEE n 
SE ore 

SR RULLEDE 
førsviride rer 

RER rn 
SS ae) 

El, 
BSN 
FEE 

ikke forstod de 

User  



GE SEES 
SEES EST 

HEDE 
;venlysvinduer vil man fra tid til 
[REESE 
himmel — en ikke 
(SENE NNEREE tisgtink ger 

nd til selv at fremprovokere disse fyner — 
HERRE ESTER SEES 
NESS RER ES 
DEERE SED DEREUESESREER: 

HUND STE NRA EEN e 
vejs mellån verdenerne — men alligevel tætte 

re på vordkvirkelighed end Metropolis. På det 
(DE ERE ENES 
DNS 

REED RYSERES 
CEST EEES 

UNGT ES 

De BE , 

SS NERE 
FEYONDSESSRSET 

NEDERSTE TER FR NS 
USERS D SD ESVE NESS SENER 

BUS UD ANSST ELERS i, at 
(SONET ERE ErESR 

KONES TEENS ENEDES 
(EN SSR AP TEE ADS 

LESALNE 
ÆDE SETE ON en 
ASSER KDE NODER 
ESS E SE DSEVI NEEDS 

EYE HERE SEE 
FE TA DNK SUTEER ARE 
KEE   

ansvar der normalt følger med når man fødes ind i denne verden fra sig på 
en halv-støvet hylde i det inderste af en garage. 
Radioen tænder sig selv med et høreligt klik. ”Ja, det virker som om der 

ingen ende findes på de grusomheder der bliver begået i Waldorf denne 
aften - under en af de værste storme i mere end 20 år. For blot 10 minutter 
siden blev politiet tilkaldt til en af de faldefærdige bygninger i bydelen 
Waldorf Haights, hvor man forventede at blive mødt med synet af en af 
vores bys narko-højborge — og en modig borger som turde stå frem og for- 
tælle offentligheden om hvad der foregik derinde. 
Hvad de trætte politibetjente blev 

mødt med, da de trådte ind i denne 
lastens hule, var dog ikke pushere og 
narkomaner, men noget ganske andet. 
Nemlig det maltrakterede lig af en ung 
sort teenager, Judy Watts, der, ligesom 

to andre tilfælde denne aften, bar præg 
af at have været udsat for forskellige for- 

dark, dark, dark, 

amid the blazec 

mer for nåle-, krog- og kniv-tortur — og 
dennes ven, Wesley Xtreiz.” Radioen 
lukker for sig selv igen — fader stille ud. 
Min broder, skriger Hun. 
Scene slut. 

Scene 4 

  

Regnen pisker stadigvæk ned, kun 

Irrecoverably da 

Without all hope 
John Milton 

he pain is getting 

spreading like za afbrudt af de stadig-tættere lynnedslag, 
og Susie genner Dem fremad mod ind- 
gangen som en fortabt kvæghjord. 
Den hærgede dobbeltdør, hvis omrids 

er af sådan et format at selv Helvedes 
horder ikke burde få problemer med at 
komme igennem, glider forbavsende let 
åben - de velsmurte hængsler spinden- 
de svagt. 

Ja, så er vi her - velkommen at træde indenfor. Det var her de bestialske 

mord fandt sted - og, se, der er sengen. De har endnu ikke fjernet den.Vi 
må hellere skynde os — hvis jeg kender dem ret, vender de snart tilbage. De 
har nok ikke til sinds at efterlade et så vigtigt stykke bevismateriale et sted 
hvor folk som os kan få fat i det. 
En regnvåd og kridhvid arm peger rystende mod midten af det store cen- 

terrum, hvor en ussel jernseng hviler som eneste objekt. To sæt metal-hånd- 
jern, tykkere end dem politiet normalt bruger, er fastspændt under sengen 
og ligger, åbne, henover det blodplettede lagen. På tværs af hovedpuden, 
malet i en mørkerød nuance står ordet ”Terry” tydeligt imod lyset fra de 
lynplettede ovenlys-vinduer. De enkelte bogstaver er udtværede og farven 
indtørret, men intet kan skjule, at der her er tale om et inkriminerende 

bevis af den værste slags — et tilfælde af at den døende udpeger sine 
gerningsmænd, som set i utallige film og bøger. 
Men, Susie, min adresse står der jo ikke? Hvordan vidste du så hvor vi 

boede? Susie? Hans spørgsmål giver ekko mod de nedrivningsklare pakhus- 
vægge, og får dem begge til forgæves at kigge sig omkring efter modtage- 
ren. Hun er der ikke - De er atter alene. Eller i hvert fald næsten alene. 
6-8 skikkelser træder i samme åndredræt ud fra skyggerne — kun lyden af 

deres sagte fodtrin mod gulvet afslører deres tilstedeværelse. Uden at sige 

noget, uden at en eneste trækning i deres halvskjulte ansigter afslører hvad 
deres intentioner er, begynder forskellige hjemmelavede våben at vise sig i 
personernes hænder. Tættere og tættere kommer de. Nu kan de se hvorfor 
de er så tavse — deres læber er primitivt syede sammen. Endnu tættere — 2 

meter måske, før de er indenfor rækkevidde. 
Et gigantisk brag får alle til at se op. Små glasstykker, kædeled og forvre- 

dent metal begynder at regne ned over de tilstedeværende. Et lynnedslag! 
Personerne virker forvirrede, ængstelige. De kigger alle som en op gennem 
de ødelagte vinduer. 

Sarah X. 

Withering me 
while you silertl



       

har man ikke Anonyme skyskrabere rager luften til sig udenfor vinduerne. Intet lys bry- 
der de matsorte overflader, der strækker sig så langt man kan se. Bygninger- AR RES 
ne virker forvredne, mærkelige. Ujordiske. En let tåge omkranser dem — og i MEE 
gør det svært for Dem at se detailjer. Der er intet spor af den øsende regn Gr es 
og tordenvejret. illusionen brydes ligeså hurtigt som den opstod — igennem Rees VE en 
de knuste vinduer ses nu igen den kulsorte himmel og de zigzaggende lyn. rare 
Alt er atter normalt. 
De flygter ud gennem døren — uden at se sig tilbage. Væsnerne forfølger SEE ag 

dem ikke. En lang gåtur tilbage til lejligheden påbegyndes. i e SN 
På et skilt ved en kiosk EG big 

proklamerer The Waldorf Eagle i j 
meterhøje bogstaver: "Nyt offer — renee 

ar k 26-årig skuespiller, Virginia Miller, 
, brutalt myrdet i egen lejlighed. SCENE 5 

Politiet er optimistiske — siger, re of noon. ETT En EL Es 
g Han mærker sin verden m 

dark, total eclipse falde sammen: ikke et eneste skrig ere er 
undslipper Hans tilsnørede strube FG i KASSE 

ope of day Ale bliver mørkt. 
Scene slut. forhold til dis 

Scene 5 me 
FRE MERE: me 

ti ng stron ser, ENS SE EEN DE SERGE 

Hvis der bare var et træ i nærhe- 

  

Et helvedesbål, dets flammer slik- SEERE ESSENS 
- kende op langs de nærliggende UGE LS SLUDGE 

> Lancer. bygninger, som om det lokkende, Bor 
måske snarere truende, forsøger at SNEEN 

overtale Dem til også at acceptere GUSSUUSUSSESLSEDS 
dets kærtegn, er hvad der møder Hee, Å 

råt | Vs tan d Dem da de efter en utiltalende BES MEE Et 
gåtur vender tilbage til Hans lejlighed. AL KRUS 

se personer skal komme på et Den tordnende regn og de 
sodindsvøbte brandmænd kæmper 
fanatisk mod de tillurende ildtun- 

ger, men selv De kan se, at der er forgæves. Efter en 10 minutters tid bliver ENES 
de sidste brandmænd trukket væk fra bygningen, der hurtigt kollapser i en | BR SAS UNS 
paddehattelignende sky at aske og murbrokker. ØE ES ASER es 
Undskyld, må jeg spørge hvad I laver her? En snavset politimand, sveden FEE RRNE TERESE 

drivende af hans ansigt, henvender sig til dem, et venligt men udmattet smil BE ker rraG 
spillende på hans ansigt. Medmindre I er beboere, eller tidligere beboere RE Eee gg nt HOR hø 
som det jo nok hedder nu, har I ikke noget at gøre her, og jeg må derfor 
bede jer om at forflytte jer om bag den gule linie. Han peger over mod et 
stykke gult plastik, der holder alle de nysgerrige og TV-folkene fra at træde 
ind på pladsen. RIE 
Nej, det er i orden, betjent. Han bor her - Terry Miller. ØS. 
Sagde du Miller? Hans ansigt skifter øjeblikkeligt — bliver hårdt og AE Abe sake 

bestemt. Du er måske den mystiske Sarah? Ja, men så er I... Han afbryder E HØRES ER VERNEE 
sig selv for famlende at fremdrage sin tjenesterevolver og tøvende (som om ENES 
han er bange for et eller andet?) sigte med den mod Dem. Med den 
anden hånd roder han gennem sine lommer, indtil en lille, matgrå fløjte 
triumferende kommer til syne. To skarpe pift følger. Dernæst et langt fløjt. 
Klokken er 23:35, I er hermed under arrest for mordet på Gerald Stevens, 

Jerry Townes, Stacy Saymour, Wesley Xtreiz og Judy Watts, forsikringssvin- 
del og brandpåsætning af 1. grad. Vend jer om mod bilen der, spred bene- 
ne og udfør ikke nogen hurtige bevægelser - jeg ønsker ikke at være nødt 
til at dræbe jer. Men jeg vil gøre det, hvis det er påkrævet 
Andre politimænd ankommer til stedet, og genner Dem ind i en ventende i "ØR af batke 

politivogn. "Godt klaret, Jim”, "flot arbejde, Jim”, lyder det fra de nyankom- E SseE 
ne, der dog kun levner Dem hadefulde blikke og sigende bevægelser med KG i 
deres våben. Hvad har vi gjort, råber De i kor, hvad har vi dog gjort? 
Der er intet svar. 
Scene skift.  



  

i ; involyerej 
fer på nogen made, og å 
ESTERE ENES 

EUS USER NESSERRE SE 

SE SEER SESTEN mA 
NB: Hvis spillerne ikke trof på Emmy" 

FEST ASSENS RESEN SEER NEN i 
OR DELES KDN er 
Sam's mænd komme og henti i 

KEE z 

KEE ESS 
LSD! FENES DNS NTSSETERESD EG 
or ere 

  

(ESS 
Da Fat Sar hvis borgerlige navn er Samuel 
(G. Jackson pkom til Waldorf i '88, var han 
sikker på en flg: hold kæft, hvor var der man= 
ge idioter der! 
Men det var Q CSE in rs 

marineinfantergu hårdtarbejende lejemor- 
ETS BERN 
Ao REE 
RUE DE. 
KOEN 

DERE: 
(NNE DEERE 
ERNIE.” KRIESEENIERENSESE 
CORK SEAT EER TET 
allestedsnærværende kuru. 
(LER SANNES HE BSEROSESSETE 

KOR OT SET FEE DRS EEEESERES: 
sender disse billeder ind i havedet på stofmis 
ERE ER ESSEN ERNE SEES 
idvs, Fat Sam øg hans slæng) se det nye para 
KTS NESUTENESSSSIN ETS STER 
KODES SERENE 
del af denne viden kommer direkte fra Golab, 
FC REE EN SE ED SDES 
ER SSEE SSES SE BE EEKTRN 
bringe spillerne til Pakhus 13), Og kun hvis 
KUSINE SEEREN FRENTE ERE 
NREN ENE TNS 
de særligt udvalgte. 
KERES RETA SKA DTSRSADEET 
KUE SERENE NESA KREEERERTER 
EDER LEES DSRN PER FONTEN 
ningsløse. 
Men, ved du hvad, det ser ud til at Fat Sam 

nu skal til at være heldig.   

Politistationen er som taget ud af en Batman-tegneserie — en mørk, 

afdæmpet bygning med halvlukkede skodder, kun oplyst af det pulserende 
gadelys. De bliver brutalt ført hen til skranken — hvad er jeres navne? 
Skriv under der, fingeraftryk her. I ved godt hvad I er anklaget for? 
Nå, ikke. Det skal I tids nok få at vide 
De føres videre — men kan hele tiden mærke den følelse af had der udgår 

fra hver eneste tilstedeværende, som en blændende prøjektør der bader 
BYS ETERN 
En små-fugtig celle er det næste stoppested. 
En time går — snegler sig afsted som kun tiden kan, når man ved at virke- 

ligheden er håbløs — og at der intet Paradis findes. Men endnu en gang får 
De ikke lov til at være i fred med Deres forbløffelse og vrede. En dyb, men 
venlig, kvindestemme bryder ind, fravrister sig Deres opmærksomhed 

Jeg så, hvad der skete. Der er altså et-ellerandet galt. Det er som om hele 
SR ae SE re SR SE SES ERE SEERE KS ED UNTE 
BEER ES USE TS EST ETS RS DELES 
gode. Ha-ha. Jeg var ude ved Waldorf Haights, da den kønne unge pige 
ES ED ES 
SEES SEE SETE TER SNS DE REE EEN TEL Jeg 
man ikke overhøre sin fornuft. 
Døren vil åbne sig om lidt — så kan I komme ud. Tag den første dør på 
BE ENE ENES EET ET TS TERRE RSS 
ført ned til min ven, Fat Sam — han er den eneste der kan hjælpe jer. 

ETERN USSR eN ESS ERE NELS 
Et metallisk klik afslører, at celledøren nu er åben. 
Scene slut. 

      

Scene 6 — 
En beigefarvet Ford holder afventende ved bagindgangen, dens motor i tom- 
EEN ESS ETS LTTE 
og smiler! Ikke et koldt, kalkulerende smil, ej heller en falsk og ond grimasse, 

SETS SE ES NTR TEDE TS REE ROS ES re TER 

men blot smiler fordi man har lyst. Træd indenfor, den herre - og dame. Karet- 
KERES ens 
NUDE TEE SEE SE ETS TE OS ETS EE SETS FS ENE SNERRE 
ES ES EEN 
CSE SDrSESDITU 

De træder ud — Han forrest, og kigger stille på hinanden. De ved ikke hvad der 
er værst — det spinkle håb om at dette mareridt snart slutter, eller den næsten 
paniske angst De begge føler ved atter at være i havnekvarteret, En ting De beg= 
FØRE NERE BEEN SUE NES ESSENS FERESEESRS ENES SEER PSTN ENTER 
Eller kan det nu være rigtigt? Passer det ikke at i uvejr er alle pakhuse grå? 

Et neonhelvede skriger Dem i møde lidt længere nede af gaden. De traver 
ES EEN DSE USERS 

dem med en ligeglad håndbevægelse passere. 
God aften, venner af Emmy-Lou: Mit navn er Samuel Jackson, men mine 

venner kalder mig Fat Sam. En veltrænet ældre mand, hvis navneændring ikke 
virker særligt dækkende, hilser dem høfligt, og giver hver Dem hånden. Svedige 

nåndflader klistrer mød hinanden som et stykke gammelt tape i den fugtige 

barhede. Vi må skynde os — tiden er knap.Han tørrer sine hænder med en 
næsten usynlig bevægelse. 
De bliver gennet gennem baren, ud i et røgstinkende baglokale. Sveden driver 

i lange baner af væggene, og får stedet til at se ud som en finsk sauna. 4 rocker- 
[UENS RRS ERE ERE ENE SEE a RE RF NERE SEE POPES NDS 
træder ind. Fat Sam bukker sig ned, og river en flig af tæppet til side. En lille 
metalring kommer til,syne. Dens overflade reflekteres af lyset, og giver Dem 
kuldegysninger. I et kort øjeblik erindrer De de mystiske skyskrabere udenfor 
lagerhallen. Så er de væk — erstattet af en besynderlig tomhed. 
Værsgo”, træd blot nærmere — hans stemme; som en cirkus sprechstallmei- 

sters, klinger hult i det minimale rum, mens hans fingrer griber om metalringen 
og vipper den elegant til side. Modstræbende træder De frem til det gabende 
hul. Langs den ene væg er primitive trappetrin udgravet. Hun er den første, der 

ES Tan ETS aL EOS TEE 

RES FN ENSARTET EAD SEES SEN ETS DET fer] 
vejen op fra den sammenkrampede tunnel. Dette er da ikke havet, begynder 
Han langsomt, men bliver brat afbrudt af et skrig. Et menneske: (REE 
en som lider de værste pinsler man kan forestille sig — og søm kun er i live fordi 

  

    

  

     

  

     



  

  

vedkommende der torturerer ham ønsker det. Et skrig fra en De kender. 

Winslow, kommer det afdæmpet fra Hendes mund. Det er Winslow! Hvad har 
du gjo.. Ved synet af den meget store kaliber pistol Fat Sam pludselig står med 
mellem hænderne, tier Hun. Videre, mine venner, smiler han til Dem. Der eren 
FEER En ESS RES EN 
De kommer endnu en gang ind i den kæmpestore lagerhal. Væsnerne fra tidli- 

gere er travlt optaget med at brække hul i gulvet. Luften er køld og gammel — 

som når et skab har været lukket i for lang tid. Gennem de knuste vinduer kan 
FURER RESEN ES ESS SE ET EUOET 
Kvinden fra politistationen, Emmy-Lou, står lige indenfor døren. Hendes smil 

er mindst 15 cm bredt og afslører en imponerende række af guld- og sølvtæn- 
der, Ved siden af hende står Susie — smilende Susie, der dog ikke passer til sit 
tilnavn mere, Fra aret i hendes hals pumper der frisk blod ud på gulvet, Konti- 

TE ERR STEN SEE NEEE F ESSENSEN RISE ENE ESE REN 
(OUN 

Fat Sam smiler triumferende. Let the show begin. 
KOSTE 
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Cc e n e UL 

CESSNA ERE SOERE LETS 
det ser dog ikke ud til at bekymre manden selv. En svag lugt af røgelse stiger op 

fra hullet og sløver Deres sanser, gør skikkelserne utydelige og de beskyttende 
pakhusvægge flygtige — som en væg lavet af sand, når der lige er blevet varslet 
om storm. 
ERE REE ES INTEL ENE Ea TS ATLET A TRENDS ISEN 

Dette er hvad jeg altid har ventet. Se det! Se mig! Jeg ved, jeg ser, jeg tænker. 
Jeg ved. blod begynder at dryppe fra begge hans frådende mundvige. Han gur- 
gler videre, fuldstændigt optaget i sine egne rablerier. Så stopper han. Hans 
øjne gløder, da han vender sig mod Dem. Et koldt, evigt-pulserende lys, der 
trækker Dem nærmere, befrier Dem fra Deres vilje til at tænke selv. Åh ja, dette 
MEE eee NEDE LEE TES er] 
EEN ENE EEN En 
EEN SE eee rn 
EEN EKS 
SEERE SEES ETT ETS EST ES STE 
Forude venter drømmene. Drømmene om læger med ekstra-store kanyler, 

tandlæger uden bedøvelse, kroge der flår ens-hud fra ens levende krop, smerten 
der aldrig indstiller sine ekstaselignende jag, den befriende smerte, den rensen- 
de smerte. 
En re ENES 

    

ESS NERE ESS SEES NEUE NOA 
sidst. Det var nok deres største fejl - udover at være født menneske, selvfølgelig, 
ETS URNETEN SENERE RET RE RESEN BE FRESS ESS ENESTE EREEERES 

da deres ven Winslow blev dræbt, ja, selv da Harry åbenbarede sig for dem. Hvis 

bare de havde været mere opmærksomme — ja, det kan jeg blive ved med at sige. 
Mennesker er for det meste nogle fjolser. De lever hele deres liv i skyggerne og for- 
NS ESTER SEERNES DDS RETTER DSEE TESS ENES SEEDEDE: 
Mon de nogensinde vil glemme dette — deres livs største eventyr? Man siger jo, at 

Nefariterne kan få selv den stærkeste til at glemme alt. Det tror jeg gerne — de har 
trøds alt en evighed til at forårsage smerte, 
Men hvilken smerte! En glødende, sensuel smerte, der får elsker til at forråde elsker, 

bror til at angive søster, den mest sejlivede patriot til at fortælle alt, En til tidervarm, 
til tider isnende kold følelse af underlegenhed og underkastelse, der får selv den 
værste S/M-leg til at blegne. 24 timer i døgnet, 365 dage om året (ja, selv søndage). I 
en evighed. 
Det får mig næsten til at ønske, at jeg var menneske. 
NES 

The End? 
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(EK ad NEDE 
EESRSNS TE ISENS ENE REDEN 
FREDE ESTERE NSSS 
OASE ESEEOREE SE SEDES 
hen til Pakhus 13 - det er gennem den Fat 
STRESS SNE SE ESEEEEEESE DS 

føre dem i sikkerhed, Ha. Ha. Ha. 

Winslow 
Delte er en af spillerens eneste fælles venner, 
og det er faktisk ham der er skyld i at de ove 
[SYSTE SE SEES EET SN SR EERDEDS 
KELETUN SISSE SEN SNE ESES TSAR 
LERET KEYS ERE TES SAN rene 
KE RS ES DPER EDER EDT 
BET DE DANSE PSESTRESD ONE EST ETS 
(UENS 
BE EET ESS 
ERE EDEN ESS G ENE 

tungt som en velkomst til dette infernalske tor- 
turkammer. Henover dem, så man knapt kan 

STENSEN EDER 
se, nøgen og blødende fra en utrolig mængde 
sår. Armene er lænkede rundt om bjælken ved. 

SEE SNE STER OD SE TE NERE: 
EYE SENDE DSA SEERNES 
KUE DSE TEDE TT TRT SNE SOS 
ke nagler sømmet fast gennem håndleddene — 
EUS EEN ENTER 
associationer i retning af Jesus på korset. 
EEN EET VA 
EET ENE e 
IEEE STER SEE SDR 
ETS SETE TESTET SST SETE 
BEEN DETS SENER 

DERES SNS SENERE 
ben, fra et nyt sår hans fangevogter har åbnet i 
hans inderlår, og blander sig med snavs og 

træsplinter på vejen ned mod gulvets pol. 
Personen under ham er klædt helt i sort, hvil- 

ket skjuler både hans ansigt og, kropsbygning, 
ERE USE TES 
BESET EET ES ANER 

STERNS Eee 
CERES ES ESTERE TES 

TEN SSR SEE AED ERNE 
og flår i stakkels Winslows hud. 

KE ete ae SAREEN TEA ETETEE 
større poler, Større sår, mere blod, større pøler. 
Større sår, flere sår, mere SA KLEE ER 

SENE 
ESS ERE SE SES 
LEE SE ETS TND ITU SETE TERNET SER 
'er hadefuldt, men samtidigt spørgende, udtryk: 
Hvorfor? Hvorfor? Lyger detsagte fra hans 
læber. Hvarfor El Ek 5 
"Vogteren griner É 
KEEL 7 
ÆG 

    

FE SE EEN 
ler så videre sker, 
LENS ENE    


