
Arkæolog, med speciale i Inkakultur. 
Kollega til forsvundne. 51 år. Tysk.

Hovedmotiv: At finde Dempsey død og templet 
intakt. Derefter vinde stor hæder og ære.
Sidemotiv: At drikke Jägermeister. 

Jah, Professor Dempsey var, eller er, en kær 
kollega. Vi har begge undervist på Leipzig 
Universitet. Jah, faktisk har jeg undervist ham, 
før han blev lærer, skal jeg sige Dem. 
(Dempsey, den Mistkerl. Tog hele æren fra mig, 
sidst vi var i Peru. Denne gang skal jeg nok 
komme først.)

Min funktion på ekspeditionen? Jah, først og 
fremmest har Miss Dempsey hyret mig pga. af 
det nære forhold, jeg har til hendes kære fader. 
Jeg kender ham meget godt.
(Vi hader hinanden, men jeg er den eneste, der 
kender ham bedre en hende. Kun jeg kan finde 
ham.)

Gamle Inkaruiner? Ha ha ha. De er vist ikke 
særlig historiekyndig! Nej, skal jeg sige Dem. 
Det var en ren rutineflyvning for det Belgiske 
Arkæologiske Selskab. Det var vist noget med 
en gammel negerlandsby. 
(Verdamt, bare han ikke ved noget om 
Inkatemplet. Så vil folk komme væltende. 
Verfluchte Journalisten!)

Ha ha ha. Jah, jeg har skam speciale i 
Inkakulturen, ligesom Professor Dempsey. Men 
ser De min kære unge naive ven: Inkakulturen 
og den afrikanske negerkultur er så forskellige, 
at man umuligt kan trække paralleller. De må 
være blevet fejlinformeret.
(Mist, nu må jeg vist hellere komme videre. Han 
må ikke få noget at vide om det tempel.)

Spændt på turen? Nein, overhovedet ikke. Jeg 
har prøvet mange lignende ture i min karriere. 
For nogle måneder siden var jeg i Peru, hvor jeg 
blandt andet dræbte en slange. 
(Hvor Dempsey, den Schweinehund, stjal æren 
for kæmpefundet. Bare fordi jeg var til der 
Führers fødselsdag på ambassaden.)

Inkakulturer i Peru? Jah det findes der da, men 
jeg må understrege, at det IKKE var det, vi ledte 
efter. Og nu har desværre ikke mere tid. De må 
have mig undskyldt. Jeg skal pakke min skovl. 
(Verdamt, nu kom jeg igen til at tale over mig. 
Det er også alt den Jägermeister.)

Spilfif
Tal med tysk accent. Tal tysk hvis du kan! Hold 
orden. Klø dig i dit lille overskæg. Undgå enh-
ver snak om templet. Vær slesk overfor Jane, 
måske må du se hendes amulet. Drik i smug. Tab 
monoklen når du overraskes. Behold jakken på. 
Ignorer negerne. Tænk videnskabeligt. Du har 
kun latter tilovers for overtro.

Forhold til de andre spillere
Bah-Bu Hva-B’a. Hmm, ein Neger. Hvad så?
Jane Dempsey. Hun tror jeg hjælper hende, tsk 
tsk. Naivt barn, som burde blive hjemme i trygge 
England.
Jean Phillipe Poisson. En ubehagelig karl. 
Belgiere - de er for dumme og grimme.
Kikki Solumen. Tiltalende barm. Selvstændig 
og frigjort. Jeg respektere sådanne kvinder.
William H. Flynn. Ach, those Americans. Stor 
i munden, masser af smarte idéer. Tror han er 
noget specielt - sådan en junglecowboy.

UDSTYR - KIG I TASKEN
En lille kost, skovl, ske og 
skål. Feltspade. Machete. 
9 mm Luger halvautomat-
pistol (49 skud). 5 flasker 
Jägermeister. Swejtzerkniv. 
Monokel. Pibe. Tobakspose. 
Barbergrej. Partiemblem 
til DNSAP (Nazi-partiet). 
Hul stok med sværdklinge. 
Inka-ring af guld med en rød 
rubin. En gammel bog om 
Inkakulturer. Inkaceptre med 
Inkagraveringer. En stribet 
badedragt.

EGENSKABER
Klogskab                     4
Smidighed                   2
Snarrådighed               4
Styrke                         2
Udholdenhed                2
Udstråling                    2
Årvågenhed                 4

FÆRDIGHEDER
Videnskab                    6
Lusk                            3
Løgnagtighed               5
Missilvåben                 2
Takt                             4
Svømme                     2

SPECIALER
Inkakultur                    8
Inkaritualer                  5
Arkæologi                    6
Nazisme                      4
Pistol                           2
Machete                      1
Arrogance                   4
Stokkekamp                7
Pibestopning                8
Skægtrimning              5
Tyske vittigheder         8
Bayerske folkesagn      4

TERNINGESYSTEMET
Ovennævnte “stats” er 
frit fortolket efter Vison 
reglerne, som kort går ud på 
følgende: Tallene står for, 
hvor mange sekssidede ter-
ninger man har i de enkelte 
ting. Man kan kombinere alle 
tre områder, hvis de passer 
sammen. Fx. Smidighed, 
Nærkamp og Machete. Så 
slår man en håndfuld  sek-
sidede. Seksere er succer. Jo 
flere des bedre.

SpilpersonDr. Heinrich Bühler



Svedig belgiske løjtnant og myndighed 
i området. 42 år.

Hovedmotiv: Finde guld. Finde guld og holde 
William H. Flynn udenfor enhver indflydelse.
Sidemotiv: Varetage den belgiske konges inter-
esser og kigge på piger.

Ja, som den belgiske konges udsending, skal 
jeg først og fremmest sikre, at vores udenland-
ske gæster kan rejse sikkert gennem landet. 
Ydermere er det min pligt, som belgisk over-
myndighed i området, at bistå i eftersøgning af 
den forsvundne fader.
(Og sørge for, at de ikke stikker næsen i mine og 
belgiske interesser. Jeg har nemlig hørt rygterne 
om guldet.)

Om det bekymrer mig, at der er kvinder med på 
ekspeditionen? Jo til dels, men det er min pligt 
som gentleman, at bistå de damer i enhver situa-
tion, der skulle opstå. 
(Måske endda passe på dem om natten - i deres 
telt... gnæk gnæk)

Ja i mange år har jeg været øverste myndighed, 
her i Bumbaville. Det er et arbejde jeg værdsæt-
ter højt. At være kongelig udsending er en ære, 
jeg bærer med stolthed.
(Ja, og så er man konge i sit eget lille rige. Uden 
nogen indblanding. Indtil disse lykkejægere 
dukkede op. Dem skal der holdes øje med. 
Specielt taberen William H. Flynn.)

Negerbærerne? Jo I samarbejde med Høvding 
Ug-Plus har jeg sammensat en gruppe af frivil-
lige bærere og kanoroere. Og ja, det er mig, som 
bestemmer over de sorte.
(Og hvis du har et problem med det - negerelsker, 
så kan du få en på skallen.)

Nej nej, de får ingen løn, Det er er en meget 
hjælpsom og gæstfri stamme - disse Tum’Ber. 
(De aber skal sgu være glad for at komme med. 
Specielt den trodsige Bah-Bu Hva-B’a. Ham skal 
jeg fandme også passe på.)

Om der er farer derude? Sønnike. Jeg har været 
hernede i 17 år og jeg kunne fortælle dig his-
torier. Desværre har jeg ikke tid. Jeg skal se til 
mine negere.
(Hæ hæ. Ja jeg har sgu haft mit sjov i de 4 år. 
Og alle de søde negerpiger... åh nej, nu klør mit 
udslet igen.)

Spilfif
Tal med fransk accent. Kig efter pigerne når 
de bader og bukker sig - din gris. Hævd at DU 
kender området, du har jo boet her i lang tid. 
Spark til negerbærerne. Spark Jefferson når 
William ser væk. Tør hele tiden sveden af pan-
den med et fedtet og beskidt lommetørklæde. 
Klø dig ofte mindre diskret i skridtet. Kald 
William en tøffelhelt og mexicaner.

Forhold til de andre spillere
Bah-Bu Hva-B’a. Jeg har hyret ham, men er 
allerede træt af ham. Han skal fandme passe på. 
Den smarte sambo.
Jane Dempsey. Uskyldige pige. Passer slet ikke 
ind her. Måske skulle jeg charme hende. Gnæk.
Dr. Heinrich Bühler. Svær at blive klog på. Er 
han nazist? Eller bare en løgnagtig jakal?
Kikki Solumen. Et ord: Fisse. Gnæk gnæk.
William H. Flynn. Håber han dør. Han kunne 
ikke lide hvad jeg gjorde ved hans kone. Ha. Han 
er bare misundelig - den lede mexicaner.

SpilpersonJean Philippe Poisson

UDSTYR - KIG I TASKEN
Ridepisk. Machete. 
Tjenesterevolver med 
snor (20 skud). Jagtriffel 
(50 skud). 3 flasker Korn 
(snaps). 1 flaske Negersprut. 
Fløjte. Recept på mudder-
blanding mod kløende udslet.

EGENSKABER
Klogskab                     3
Smidighed                   2
Snarrådighed               5
Styrke                         4
Udholdenhed                3
Udstråling                    1
Årvågenhed                 4

FÆRDIGHEDER
Bureaukrati                 7
Lusk                            5
Nærkamp                    2
Missilvåben                 3
Takt                             1
Samfundsviden            1
Vildmarksliv                 3
Svømme                      1

SPECIALER
Papirnusseri                 5
Forhaling                     4
Pistol/gevær                5
Fysisk afstraffelse       5
Machete                      3
Redning af hentehår    1
Alternativ elskov         5
Eksercis                       3
Nedstirring                  6
Negerintimidering        6

TERNINGESYSTEMET
Ovennævnte “stats” er 
frit fortolket efter Vison 
reglerne, som kort går ud på 
følgende: Tallene står for, 
hvor mange sekssidede ter-
ninger man har i de enkelte 
ting. Man kan kombinere alle 
tre områder, hvis de passer 
sammen. Fx. Smidighed, 
Nærkamp og Machete. Så 
slår man en håndfuld  sek-
sidede. Seksere er succer. Jo 
flere des bedre.



Sjakbajs for negerbærerne. Høvdinge-
søn uden rige. 23 år. Indfødt mulat.

Hovedmotiv: At finde sin tabte hovedjæger-
stamme, som hans fader var høvding for.
Sidemotiv: At lægge Kikki ned og jage resten af 
de hvide ud af Afrika.

Hej ven. Jeg journalist. Jeg skrive i stor blad i 
Engeland. Du så lede bærer - jah?
- Jah, mig bæreleder. Mig gå forrest. 
(Narrøv, jeg burde smide ham ud til krokodill-
erne for at tale så tåbeligt.)

Du bange?
- Mig stor kriger, mig ikke bange for noget. 
(Jeg har dræbt flere løver, end du har spist ærter. 
Lede splejs. Jeg kunne ramme et spyd gennem 
din pupil på 30 meters afstand.)

Du osse ro kano?
- Jah mig god kanoroer. Selv bygge af træs-
tamme. 
(Hvordan får man sådan en tåbe til at gå 
igen? Måske skulle jeg fortælle ham, at jeg er 
høvdingesøn. På vej hjem for at få det rige, der 
retmæssigt tilhører mig? Nej.)

Du jage og skaffe mad?
- Jah jah, mig ramme godt med spyd. Ramme alt 
der bevæger sig. 
(Måske skulle jeg “ramme” hende den lyshårede 
Kikki. Hun ser lækker ud - af en hvid at være.)

Du bo i jungle?
(- nej mig bo i Paris, din idiot!) 
- Jah, i lerhytte af kolort. Men man holde var-
men. 
(Bare en eller anden ville få ham til at stoppe. 
Selv det perverse svin til Jean Philippe måtte 
gerne sætte mig til noget nu.)

Du kende Inkaer?
- ‘kaer? Maj ikke forstå. 
(Mere end du tror. Måske skulle jeg lokke ham 
med, for så at ofre ham engang... nej, det går 
nok ikke.) 
-Øh, jeg tro Massa kalde. Må gå nu. Haj haj.

Spilfif
Spil dum - det elsker 
de hvide. Charmér 
Kikki med din sve-
dige mulatkrop. Vær 
en mand - og aldrig 
bange. Gå ofte ud i 
junglen alene. Vær 
mystisk. Spis biller og 
larver foran de hvide 
- det hader de. Kald 
de hvide for “Massa.” 
(Massa Jane, Massa 
Poisson.) Når I skal 
fremad, råb Angawa 
angawa! (se Tarzan 
-  4 gange.)

Forhold til de andre spillere
Jane Dempsey. Standard hvid kvinde. Naiv, 
dum, bedrevidende, rig, nedladen -  hun får mig 
sådan til at le.
Jean Phillipe Poisson. Syge hvide djævel. Når 
revolutionen kommer skal du hænge. Svin.
Dr. Heinrich Bühler. Ham skal jeg passe ekstra 
godt på. Han ved noget, jeg ikke ved.
Kikki Solumen. Ahhhh. Der har vi en hvid 
kvinde, som jeg kan li’ dem. Hende må jeg ha’. 
Vulgær, men smuk.
William H. Flynn. Typisk storsmart jægertype. 
Harmløs. Tror han er en stor kriger, men tomme 
trommer buldre mest... som vi siger hernede.

SpilpersonBah-Bu Hva-B’a

UDSTYR
En lang graveret van-
drestav med små fjer, som 
rigtigt er et pusterør. 35 
små giftpile. Machete. 
Høvdingesønamulet. Spyd. 
Negerskjold. En pose med 
hemmelige urter. Bare tæer.

EGENSKABER
Klogskab                     1
Smidighed                   5
Snarrådighed               4
Styrke                         4
Udholdenhed                5
Udstråling                    7
Årvågenhed                 5

FÆRDIGHEDER
Lusk                            2
Nærkamp                    4
Missilvåben                 5
Vildmarksliv                 6
Vandring på bare tæer 6
“Hvide”nskab              1
Svømme                      4

SPECIALER
Spyd, bue og pil           6
Pusterør                      5
Machete                      5
Stifindning                   5
Kanoroning                  4
Modstå intimidering     3
Urtemedicin                 4
Jagt                            6
Pindesnitning               7
Kurvefletning               3
Superlover                   8

TERNINGESYSTEMET
Ovennævnte “stats” er 
frit fortolket efter Vison 
reglerne, som kort går ud på 
følgende: Tallene står for, 
hvor mange sekssidede ter-
ninger man har i de enkelte 
ting. Man kan kombinere alle 
tre områder, hvis de passer 
sammen. Fx. Smidighed, 
Nærkamp og Machete. Så 
slår man en håndfuld  sek-
sidede. Seksere er succer. Jo 
flere des bedre.



Datter af videnskabsmanden Tyrone 
Dempsey. 31 år. Britisk statsborger.

Hovedmotiv: At arve sin fars berømmelse, 
penge og ejendom. 
Sidemotive: At finde sin “elskede” far, Tyrone.

Mit navn er Jane Dempsey. Nå de kender ikke 
min far?
(Journalistsnude, falleret skriverkarl. Typisk 
bladsmører.)
Hvabehar’? Uddannelse? Jeg? Ha, ha, meget 
morsomt, meget morsomt, unge mand. Ja, 
undskyld jeg ler. En kvinde af min herkomst 
beskæftiger sig ikke med noget så profant som 
uddannelse. Næh, dannelse, min herre, dannelse 
er en helt anden snak. Hvorfor? Det burde være 
åbenbart, men siden De spørger: Jeg skyr ingen 
midler, hverken finansielle eller menneskelige, 
for at finde min kære fader, eller blot finde sand-
heden om hans sidste ekspedition.
(Og hvis ikke jeg gør det, så er min egen situa-
tion temmelig usikker. Jeg kan blive tvunget til 
at gifte mig med en eller anden sindsforvirret 
millionær.)
Om ganske få dage ankommer jeg med mit redn-
ingshold til øhh... 
(Årrh,, nu har jeg igen glemt, hvad det hulu-bulu 
land hedder! Bongo? Mongo?)
Øhh, det land som min fader besøgte på sin hidtil 
sidste rejse. Belgisk Congo? Ja, hvis De siger 
det, så... Belgisk Congo, ja, det skønne, grønne 
paradis.
(Pokkers! Pokkers! Nu må jeg redde min ære på 
en eller anden måde!)
Måske har De lyst til at byde mig på en kop 
kaffe? Ikke? Deadline?
Min far forsvandt for en måned siden på en 
meget afgørende ekspedition til Bon.. Belgisk 
Congo. Men ak, noget frygteligt skete. Hans fly 
forsvandt og ingen har hørt fra ham siden. Åh 
Gud, det gør ondt sådan at skulle gennemleve 
det hele igen.
(Far, dit mølædte kræ, jeg tilgiver dig aldrig det 
her! Aldrig!)
Jeg har skaffet de bedste hænder og hjerner, 
penge kan betale. Først og fremmest William  H. 
Flynn, den berømte storvildtjæger og Dr. Bühler 
fra Leipzig, min fars gamle ven. De andre kan 
jeg ikke huske, men jeg har også haft meget at 
se til på det sidste. Jo, den finske løvetæmmerske 
Somlu, Solu-etellerandet; hun er vores pilot.
Lad dette være mine sidste ord til læserne: Jeg 
vender ikke tilbage før jeg har fundet og reddet 
min fader. Ved Gud og min moders grav. Tak.

Spilsfif
Udtal altid et navn forkert: Wilfred i stedet for 
William, Moulin i stedet for Poisson, og ignorer 
alle forsøg på at rette dig. Husk at du er smart, 
klog og udspekuleret indvendig, men spil den 
forkælede tøs udadtil, og udnyt alle til din fordel. 
Insister på pauser og hvil på de mest ubelejlige 
tidspunkter. Helst også et dagligt bad. Skriv dine 
oplevelser ned i breve til vennerne derhjemme.

Forhold til de andre spillere
Bah-Bu Hva-B’a. En neger. Meget nuttet.
Jean Phillipe Poisson. Ubehagelig type. Adver, 
han sveder hele tiden og klør sig “dernede”.
Dr. Heinrich Bühler. Min fars bedste ven. En 
pålidelig herre og ih så veltalende.
Kikki Solumen. Hun var den eneste jeg kunne 
få. Irk hun er SÅ vulgår. Ingen klasse.
William H. Flynn. Lidt for højrøstet, men nok 
det man forstår ved et mandfolk. God soldat.

SpilpersonJane Dempsey

UDSTYR - SE TASKERNE
Tropehjelm, brun skjorte, 
lange shorts, kraftige 
knæstrømper og vandtætte 
støvler i moderigtige 
efterårsfarver. Inka-amulet i 
kæde om halsen, cigaretter, 
lighter, 22 caliber pistol med 
inskriptionen “To J”, 8 skud, 
lommelærke, machete, lom-
mespejl, dagbog, fyldepen, 
blæk, pudder, neglelak, 
læberødt, eyeliner, sæbe, 
shampoo, brevpapir, kuvert-
er, lak og segl.

EGENSKABER
Klogskab                     2
Smidighed                   2
Snarrådighed               6
Styrke                         2
Udholdenhed                2
Udstråling                    4
Årvågenhed                 2

FÆRDIGHEDER
Skønhedspleje             6
Missilvåben                 2
Etikette                       5
Etik                             4
Kunst                          6
Idræt                           4
Samfundsøkonomi       7
Svømme                      2

SPECIALER
Hækling                       6
Machete                      1
Sladder                        4
Tøjdesign                    5
Pistol                           2
Make-up                      2
Dagbogsskrivning        9
Digtning                      2
Jura                            10
Øjnbrynsplukning         6
Navnehuskning            1

TERNINGESYSTEMET
Ovennævnte “stats” er 
frit fortolket efter Vison 
reglerne, som kort går ud på 
følgende: Tallene står for. 
hvor mange sekssidede ter-
ninger man har i de enkelte 
ting. Man kan kombinere alle 
tre områder, hvis de passer 
sammen. Fx. Smidighed, 
Nærkamp og Machete. Så 
slår man en håndfuld  sek-
sidede. Seksere er succer. Jo 
flere des bedre.



Finsk vandflyver-domptøse, cirkusar-
tist og knivkaster. 26 år.

Hovedmotiv: At være den første finske kvinde, 
der deltager i en Afrika-ekspedition. 
Sidemotiv: At forføre Jane Dempsey og blive 
skuespiller.

Hvem, siger du? The London Times? Er du kom-
met helt fra London for at møde mig? Min fami-
lie bliver henrykte! Ja, jeg hedder Kikki, Kikki 
Solumen. Ved du hvad, der ligger en bar lige 
skråt overfor. Hvad med om du gav en Vodka? 
Så skal du få det hele at vide.
(Hans røv er nu ikke dårlig, måske kan jeg lokke 
ham til en hurtig tur op på soveværelset.)

En dobbelt op til mig, i et stort glas, uden is. 
Tak. Jeg bliver den første finske kvinde på en 
redningsekspedition til Afrika. Måske rejser jeg 
til Amerika bagefter og bliver filmstjerne, hvem 
ved? Jeg har drømt om Afrika lige siden, jeg var 
med i min fars knivkasternummer - som mål-
skive. Ha. Og så blev jeg domptøse. Jeg elsker 
vilde dyr - vildskab i det hele taget. Skål da!
(At sove i naturen, tage bad sammen, nøgne, 
dyrke sex i en sø med krystalklart vand. Sidde 
omkring lejrbålet og lytte til hyænerne.)

Jeg er også pilot. Vandflyvercertifikat. Sådan! 
Bange for rovdyr. Ha. De er bange for mig. Skål! 
(Det eneste jeg hader er insekter. De giver mig 
total myrekryb. Jeg hader dem, hader dem!) 

Jeg holder af alle slags dyr. En til? Jeg har taget 
mit eget udstyr med - kasteknive og den lange 
domptørpisk. Se dem? Det må du da gerne. Her: 
Finsk stål, perfekt afbalancerede og justerede 
af min far Marko Solumen. Nej, jeg bliver ald-
rig lige så god som ham. Han var den bedste. 
(Heldigvis ramte du ved siden af mor, fordi du 
var for fuld.)

Se her. Mine fars initialer og skæftet er skåret af 
rosentræ. Kan du se stolpen derhenne? Ja, den 
med lampen. Smak! Sådan! Vil du prøve? Skål!
Hva’? Hvad i himlens navn er meningen? Smide 
os ud? Er De klar over, hvem jeg er? Ikke smide 
med knive i baren? Kaste! Det hedder kaste! Tro 
ikke, at vi sætter vores ben i Deres usle etablisse-
ment igen. Gå ad helvede til! Må din mors grav 
blive overskidt af vilde rener! Uf! Hvad kaldte 
du mig?!” Nu ska’ jeg fandme...
(Her nikker Kikki bartenderen en skalle og kyler 
tre stole mod spejlet bag baren og går.)

Spilfif
Det er ikke nemt at være storbrystet og blond 
i 1936, men det vil du skide på! Det er dig der 
har bukserne på og kastekniven parat. Intimidér 
mandlige personer og læg heftigt an på de kvin-
delige. Brug enhver situation til at hævde dit 
værd og jorde de andre. Du drikker meget, men 
mærkes ikke af det. Når du bliver gal, bliver dit 
sprog meget beskidt!

Forhold til de andre spillere
Bah-Bu Hva-B’a. Ihaaa. En lækker sag. Gad 
vide om det passer, det de siger om negere...
Jean Phillipe Poisson. Fy for satan. Han er godt 
nok klam. Han minder om Jukki, der skovlede 
renlort i cirkusset.
Dr. Heinrich Bühler. Han er underlig. Sådan 
rigtig videnskabsagtig. Skindød og kedelig. 
Rigtig sjov accent.
Jane Dempsey. Så længe hun betaler min løn, er 
jeg med hende. Det kunne ellers være rigtig sjovt 
at komme i seng med hende. Sådan en pæn pige. 
Hun er garanteret jomfru. Hi hi.
William H. Flynn. Et rigtigt mandfolk. Siger 
han er storvildjæger. Ha! Men han ka’ ta’ fra. Jeg 
gad godt på druktur med ham i Helsinki en dag.

SpilpersonKikki Solumen

UDSTYR - SE VADSÆK
10 normale kasteknive, 
domptørpisk, 1 stk. fars 
kastekniv med rosen-
træsskæfte, machete, 5 
flasker finsk vodka, makeup-
sæt, fransk undertøj, Colt 
Detective Speciel tromle-
revolver (40 skud) med 
rosentræsskæfte og hylster, 
kort og kompas.

EGENSKABER
Klogskab                     3
Smidighed                   7
Snarrådighed               2
Styrke                         4
Udholdenhed                4
Udstråling                    7
Årvågenhed                 3

FÆRDIGHEDER
Flyvning                      4
Mekanik                      3
Missilvåben                 3
Vildmarksliv                 2
Dyrekundskab              4
Nærkamp                    2
Klingevåben                 5
Svømme                      3

SPECIALER
Knivkastning                7
Machete                      2
Pistol                           4
Vandflyver                   5
Dyretæmning               6
Hjemmebrygning          4
Pisk                             7
Jonglering                   5
Trapetz                        7
Sjofle vittigheder         5
Skallenikning               4

TERNINGESYSTEMET
Ovennævnte “stats” er 
frit fortolket efter Vison 
reglerne, som kort går ud på 
følgende: Tallene står for, 
hvor mange sekssidede ter-
ninger man har i de enkelte 
ting. Man kan kombinere alle 
tre områder, hvis de passer 
sammen. Fx. Smidighed, 
Nærkamp og Machete. Så 
slår man en håndfuld  sek-
sidede. Seksere er succer. Jo 
flere des bedre.



Storvildtjæger, eventyrer og 
charmeur. 36 år. Amerikaner.

Hovedmotiv: At få nedlagt Jane Dempsey, som 
jo er ganske rig, og så bruge det som skils-
missegrund. Konen er en ko. 
Sidemotiv: At hævne sig på Jean Phillipe 
Poisson uden selv at få skylden.

Flynn. Jep, det er mig. William H. Hvad H’et 
står for? Hahahaha, hold kæft, flyvende hunde i 
Stillehavet, hahahaha. Nu skal jeg sige dig, hvad 
det står for: For elleve år siden, på grænsen til 
Nigeria, da jeg var på vej væk fra en hovedknus-
erstamme, der havde dræbt hele mit hold, lød der 
pludselig en kraftig summen, som en flyvemask-
ine. Jeg kiggede op og dér kom to satans store 
dræberhvepse dykkende mod mig, hanner, store 
bæster, omkring 2 fod fra kæbe til brod...
(Hvor fanden er Jefferson? Nu er den lille lort 
stukket af igen!)
Undskyld mig, men min Beagle er forsvundet.
(Hvor er du, din lille møgneger? Shit! Han står 
gudhjælpemig og boller den herres kuffert! Lille 
perverse møgdyr!)
Ja, så er jeg her igen, hahahaha. Ja ham her hed-
der Jefferson. Det er en Beagle. Skidego’ at have 
med i junglen, kan bide en boa midt over, haha-
ha. Hva’? Om jeg har oplevet eventyr nok? Er 
du da helt fra gesimsen, partner? Gamle William 
H. her løber aldrig træt, ikke før han skal bæres 
væk. Hva’ Jeffer? Hva’? Vavavavava! Hahaha.
(Om ikke andet, så kan jeg slippe væk fra 
hyænen og de tre møgunger. Bare jeg nu kan 
huske, hvor jeg pakkede Bourbon-forsyningerne 
ned. Jeg trænger sgu’ allerede til en lille én, efter 
den møgjournalist. Hvis jeg nu kunne få ophidset 
Jefferson så meget, at han angreb hans sko...?)
Ja, jeg er blevet hyret af Miss Dempsey, hendes 
far er forsvundet, det gamle fjols.
(Sikkert en eller anden møgamatør, der prøvede 
at gå os andre i bedene.)
Hm? Nej, for satan, det må du sgu’ da ikke 
skrive. Er du gal, mand? Hahaha. Miss Dempsey 
er en anstændig og charmerende kvinde.
(Hendes patter er i hvert fald OK. Jeg glæder 
mig til at se hende bade i junglen, shit, shit...)
De andre deltagere, næh, jeg kender dem kun af 
omtale.
(Den lille møg-franskmand til Jean Phillipe 
skal få retfærdigheden at føle, når jeg har løst 
opgaven for Miss Dempsey. Så kan han sejle sin  
egen sø, dø i sit eget lort.
Ja ja, selv tak. Kom Jeffer, vafvafvafvaf! Ha ha 
ha ha ha ha. Tag pinden Tag pinden. Ha ha ha.

Spilfif
Vær handlekraftig men distræt. Spørg altid 
hvad hunden Jefferson laver i pressede situ-
ationer. Råb gerne selvom I sidder en stille stund 
omkring lejrbålet. Le meget gerne af dine egne 
smarte bemærkninger og giv evt. sidemanden en 
albue i ny og næ. Lad ikke din autoritet trues af 
noget. Ryg cigarer hele tiden. Kald Jean Phillipe 
en franskmand. (han er rigtig belgier)

Forhold til de andre spillere
Bah-Bu Hva-B’a. Fin leder for bærerne. Synd 
han er sort. 
Jean Phillipe Poisson. Lede frøæder. Efter hvad 
han gjorde ved min kone... Det skal han få betalt. 
Hvis han så bare sagde undskyld. Svin.
Dr. Heinrich Bühler. Jeg har aldrig kunnet lide 
de tyskere. Render rundt og vifter med armen.
Jane Dempsey. Mmm. Hvis det ikke var for 
koen derhjemme. Jeg tror, jeg er forelsket. Tænk 
at hun skulle lande her? Åhhhh, Jane.
Kikki Solumen. Hun er sgu en guttermand. En 
mandesjæl fanget i en kvindes krop. Og hold 
kæft, hun ka’ ta’ fra. Skål Kikki!

SpilpersonWilliam H. Flynn

UDSTYR - SE TASKE
Bowiekniv, machete, 
pisk, lasso, kompas, 
Webley revolver, 50 skud, 
Winchester, 150 skud, far-
fars elefantriffel, 6 skud, 1 
gallon Bourbon, 60 cigarer 
(Cabanos), stormtændstikker 
og seks numre af “Dime 
Detective” (de bliver mange 
penge værd engang).

EGENSKABER
Klogskab                     2
Smidighed                   4
Snarrådighed               2
Styrke                         5
Udholdenhed                5
Udstråling                    3
Årvågenhed                 5

FÆRDIGHEDER
Missilvåben                 5
Vildmarksliv                 5
Dyrekundskab              4
Nærkamp                    3
Svømme                      1
Kniv                             6

SPECIALER
Machete                      4
Pistol                           4
Gevær                         6
Elefantriffel                 8
Pisk                             4
Lasso                          7
Førstehjælp                 5
Whiskybælning            5
Smarte bemærkninger 2
Situationsfornemmelse 1

TERNINGESYSTEMET
Ovennævnte “stats” er 
frit fortolket efter Vison 
reglerne, som kort går ud på 
følgende: Tallene står for, 
hvor mange sekssidede ter-
ninger man har i de enkelte 
ting. Man kan kombinere alle 
tre områder, hvis de passer 
sammen. Fx. Smidighed, 
Nærkamp og Machete. Så 
slår man en håndfuld  sek-
sidede. Seksere er succer. Jo 
flere des bedre.



Dr. Heinrich Bühler
Inkatemplets Hemmelighed

William H. Flynn
Inkatemplets Hemmelighed



Kikki Solumen
Inkatemplets Hemmelighed

Jean Phillipe Poisson
Inkatemplets Hemmelighed



Jane Dempsey
Inkatemplets Hemmelighed

Bah Bu Hva-B’a
Inkatemplets Hemmelighed


