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første omdrejninger

De har lige stjålet for over en million dollars i diamanter
fra en transport i Denver. I Las Vegas venter hæleren
Quinn med nye pas, nye papirer, flybilletter til Monterrey,
Mexico. De skal køre i ti timer fra Denver til Vegas.
Derefter er de fri.
Ingen har set dem. Diamanttransportens tre vagter er
døde. Politiet ved ikke hvem de er. De kører i en clean bil
og har skaffet alle beviser af vejen. Tror de. Håber de. Nu
er det bare ti timers øde landevej og derefter frihed.
Snart kører de ind i Utah. De er svedige, paranoïde og der
er sorte skyer på himlen. Og mens de tænker på penge og
frihed fra deres pinsler begynder tingene at gå galt og der
er lang lang vej til Las Vegas. Det hele starter med
radionyhederne og en politibil i bakspejlet.
Lidet ved de fem forbrydere at jagten er gået ind på dem,
og at de forfølges af en mand der ikke lader sig stoppe.
En mand uden navn, uden formål, i en gammel støvet
politibil. Fortiden er ved at indhente de fem forbrydere, og det er på tide at kon-
frontere deres indre dæmoner...

steven spielbergs duel
Jagten Går Ind er stærkt inspireret af Steven Spielbergs psyko-action-horror
filmklassiker fra 1971, Duel. I Duel terroriseres en sælger i en lejet bil af en 12-
hjuls lastvogn fra helvede på en øde landevej. Vi ser aldrig lastvognens fører og
efterhånden mistænker man mere og mere okkulte undertoner. Filmen spiller be-
vidst på den psykologiske terror blandet med den reelt fysiske trussel lastvognen
udgør. Der gives ingen motiver, ingen forklaringer; Det er bare en uskyldig mand
og en dræbermaskine på en øde landevej.

I Jagten Går Ind er temaet det samme. Fem forbrydere i en bil skal fra Denver til
Las Vegas på en dag. På deres vej møder de en gammel støvet politibil, som til at
starte med virker ganske uskyldig. Men så småt begynder tingene at gå galt for
historiens fem hovedpersoner, og historien udvikler sig som en duel mellem den
støvede politibil og spillernes flugtbil. Som i Spielbergs Duel ligger historiens
spænding i den psykologiske terror, den fysiske trussel og de okkulte undertoner.
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andre inspirationskilder
Udover Steven Spielbergs Duel har jeg ladet mig inspirere af følgende film og romaner:
Spilpersonerne er stærkt inspireret af forbrydergruppen i Michael Manns
forbryder-epos HEAT. Vance Powell er Neil McCauley (Robert de Niro),
Dean Smith er Chris Shiherlis (Val Kilmer) og Peter Astin er Michael
Cheritto (Michael Madsen). Åbningssekvensen i Jagten Går Ind er også
hentet fra HEAT, og jeg har det for så vidt fint med at spillerne i Jagten
Går Ind kan se den reference og bruge den til at visualisere situationen.
Psyko-strisseren i Stephen Kings horror-roman Desperation har givet liv til
den gamle støvede politibil i Jagten Går Ind. Men gale politimænd er ikke
noget nyt i hverken film eller romaner. De er nærmest overalt.
Det visuelle indtryk (som jeg håber skinner igennem i tekst og lay-out) er
inspireret af utallige amerikanske road-movies og landevejs-thrillere.
Kliché eller ej, det klassiske øde ørken-look er det jeg stræber efter i dette
scenarie.
Endelig har jeg i skrivestilen ladet mig inspirere af Brett Easton Ellis, som
har en uovertruffen sans for tempo og perspektiv. Hvor Ellis formår at til-
føre sine scener en altoverskyggende stemning af panik og kaos set fra
hovedpersonens synspunkt, håber jeg at jeg her kan gengive bare en lille
smule af samme fornemmelse. Eller som een af scenariets playtestere så
rigtigt sagde det: "Sebastian, der er ikke nogen punktummer i det her af-
snit". Det er altså med vilje.

regler
Jeg har længe overvejet hvorvidt Jagten Går Ind skulle spilles regelløst.
For i virkeligheden er det ikke spilpersonernes handlinger der er centrale i
historien men snarere deres diskussioner og følelser og tro. Reglerne kunne give
spillerne det indtryk at de skal bruge alle deres skills hele tiden, og at den ene eller den
anden stat kan bruges til at præge historiens udvikling. Og sådan er det ikke.

Jeg har valgt at inkludere et fåtal af skills i scenariet, fordi der dog er action i Jagten Går
Ind og fordi spillerne og terningerne bør have en indflydelse på disse sekvenser. Til
skills benytter jeg det klassiske Basic procentsystem, og det eneste spillerne får brug for
at slå er 2D10. I scenariet refererer jeg ikke på noget tidspunkt til, at der nu skal slås det
ene eller det andet rul. Alle de beslutninger lader jeg være op til den enkelte spilleder,
men som hovedregel gælder det at terningslag er okay i actionsekvenserne og overflødi-
ge ellers. 
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cast og casting
Historiens fem hovedpersoner er:
Vance Powell er gruppens chef, mesterforbryderen der gør det eneste han kan finde ud
af, som forsøger at kvitte sit farlige erhverv men tvivler på at han kan. Vance Powell
bærer på en dyb sorg efter tabet af hustruen Vanessa, som blev skudt ned af een af
Vances kumpaner under et tidligere kup. Vance har nu lovet sig selv at dette er hans sid-
ste job, men inderst inde tvivler han. Kan han overhovedet hoppe af ræset efter alle
disse år?
Dean Smith er Vances højre hånd og gode ven gennem mange år nu, forbryderen der
begår kup for spændingens skyld. Dean har datteren Jamie sammen med sin eks-kone,
og Dean står nu overfor et dilemma. FBI har ham i deres kløer: Dean går fri af den
række forbrydelser FBI efterhånden kan hænge ham op på imod at Dean fælder
makkeren og vennen Vance Powell. Ved scenariets start har Dean endnu ikke besluttet
sig for hvad han skal gøre.
Stephano Fernandez er den nye mand i gruppen, hyret som erstatning for Roger der
ellers skulle have ageret chauffør. Stephano har gjort sig upopulær hos en del mennesker
efterhånden, og han har arbejdet på begge sider af loven. Stephano forfølges af sort
uheld men ønsker vitterligt at fremstå som en stand-up guy. Men Stephanos fortid truer
med at indhente ham, og hvad sker der hvis sandheden kommer frem?
Peter Astin er forbryderen der i virkeligheden har sit på det tørre. Han har allerede
300.000 dollars stående på sin konto men hans grådighed driver ham til at fortsætte. På
trods af eskalerende forfølgelsesvanvid og samvittighedskvaler overfor dem han har
snydt, bestjålet og dræbt. Sandt at sige nærmer den dybt paranoide Pete sig nervesam-
menbruddets rand.
Victor Cheritto er den troende italiener der frygter Guds straf for alle de ugerninger han
har begået. Men Vic er også en uforbederlig gambler i pengenød. Vics drøm er at kunne
nå 200.000 dollars rigere til Monterrey og bede om Guds nåde, trække sig tilbage og
droppe gamblertilværelsen. Et i bund og grund patetisk individ, der føler sig forfulgt af
højere magter.

Specielt to af ovenstående roller er vigtige at få castet godt: Rollerne som mesterforbry-
deren Vance Powell og som hans ven Dean Smith skal gives til de mest myndige
spillere. Rollen som Stephano Fernandez kan med fordel tildeles den spiller, der synes
at gå mest op i handling og action, da det er Steph der kommer til at sidde ved rattet det
meste af tiden. Victor Cheritto er den rolle der kan udelades fra scenariet hvis du man-
gler en spiller.

scenariets forløb og struktur
Jagten Går Ind er på mange måder et lineært scenarie. Historiens overordnede udvikling
ligger fast fra starten: Der er en optakt, der er en duel på en øde landevej, der er en ind-
kørsel mod en storby og en endelig konfrontation her. Denne udvikling har spillerne så
at sige ingen indflydelse på.
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Hver af historiens dele indeholder en række sekvenser, ydre påvirkninger på spilperson-
ernes situation, som de må forholde sig til. Disse sekvenser er også faste, men deres
udfald vil variere meget alt efter spillernes valg. Heri ligger den største udfordring for
gamemasteren. Hans opgave bliver at tilpasse det videre forløb til spillernes valg, sådan
at den overordnede stemning og spænding ikke går tabt. I teksten tager jeg ikke højde
for alle mulige udviklinger i historien, og en del improvisation er altså påkrævet.

Men alt dette er i virkeligheden af mindre betydning, for
Jagten Går Ind er ikke et "handlingsscenarie". De enkelte
sekvenser skaber en ramme for en konflikt og en diskus-
sion, og det er den der er vigtig for scenariets spænding.
Ja, spilpersonerne forfølges af en galning og udsættes for
alverdens farer, men det virkelig interessante er i højere
grad den problematik disse situationer medfører. Hvem er
hovedpersonernes plageånd? Hvad vil han? Hvordan kan
han stoppes? Og hvordan påvirker alt dette spilperson-
erne?

stemning og effekt
Jagten Går Ind er ikke et "handlingsscenar-
ie" men snarere et stemningsscenarie, der
spiller på grundlæggende to effekter:
Forfølgelsesvanvid og uvished. Hvis ikke
spillerne fornemmer denne stemning falder
det hele til jorden, fordi handlingen da
kommer til at virke ligegyldig.

Forfølgelsesvanvid fordi spillerne jages af
noget, som på mange måder virker
almægtigt og som viser sig at være ude
efter dem og kun dem. Og så fordi de er
forbrydere der er på flugt fra lovens lange
arm. Derudover ligger det i samtlige karak-
terbeskrivelser, at de føler sig forfulgt af
det ene eller det andet: Vance Powell af
fortiden, Dean Smith af FBI, Stephano
Fernandez af skæbnen og uheldet, Peter
Astin af politiet, Vic Cheritto af Gud.
Udover at formidle handlingen er det
spillederens opgave at skabe denne stemn-
ing.

Uvished er et andet element i scenariet, og
det er tæt forbundet med spilpersonerns forfølgelsesvanvid. Her er det vigtigste, at
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spillerne aldrig, aldrig må finde ud af præcist hvem det er der er i hælene på dem. Det er
op til spilpersonernes og spillernes fantasi at forestille sig hvilken straf der rammer dem.
Men spillerne må aldrig, end ikke til aller sidst, finde ud af hvad det egentlig er der
foregår. Samtidig skal spillerne fornemme, at tingene for hver kilometer bliver mere og
mere ukontrollable og kaotiske, at de ikke længere kan vide sig sikre på noget som
helst.

disse sider
De følgende sider er skrevet i en skønlitterær stil, der mest af alt minder om en novel-
le. De levende beskrivelser suppleres af korte mere rollespilsagtige oversigter over
hvad der sker og hvordan spillerne kan reagere på dette. I klummer rundt omkring
står korte spiltekniske og faktuelle informationer, som spillederen kan få brug for
under spillet.

Det skønlitterære element har jeg brugt for a) at tilfredsstille mine egne ønsker og
gøre scenarieskrivningen mere spændende for mig selv og b) at tilføre de enkelte sit-
uationer stemning og spænding, ikke alene for spillerne men også for læseren. Og her
kunne så følge et længere forsvar for den fremgangsmåde, men suma summarum er:
Jeg synes og har hørt andre sige at rollespilsscenarier generelt er død kedelige at
læse, fordi et scenarie som sådan er en håndbog i hvordan man skal formidle en his-
torie. Stilen i Jagten Går Ind er et forsøg på at gøre læsningen mere interessant.
Bedøm selv om det er en succes eller et flop. Scenerne er desuden skrevet fra Peter
Astins synspunkt, spørg mig ikke hvorfor. Og til sidst: Det fysiske produkt her kan
være nok så meget min historie. Under spillet er det spillernes historie, og så må
spillederen holde på hat og briller og forsøge at følge med.

For resten: I scenariets appendiks ligger alt det praktiske materiale som GM og
spillere skal bruge under spillet, det være sig: karakterbeskrivelser, introduktion til
spillerne, NPC-beskrivelser, oversigt over karaktererne indbyrdes forhold... Jeg refer-
erer ikke undervejs i teksten til den ene eller den anden NPC-beskrivelse i appendik-
set, men de fleste nøgleroller står beskrevet dér.
Ved scenariets start udleveres følgende: karakterbeskrivelser, en side om hvad spilper-
sonerne ved om hinanden, en side om planen for kuppet og endelig en intro til scenariet.

første omdrejninger
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prolog
Sorte skyer over os

Og bag os hører jeg sirenerne og de nærmer sig og jeg tænker at vi skal væk, væk nu,
selvom vi holder tidsplanen perfekt og intet burde kunne gå galt nu og jeg trækker vejret
hurtigt, meget hurtigt og jeg hopper ind bag i Forden som Steph har stjålet og vi kører
væk fra krydset med diamanter for over en million dollars med os i en lille sort velour-
pose og jeg tænker at det ikke var meningen at nogen skulle dø men det skete og nu er
der alligevel ikke noget at gøre ved det så vi skal væk, væk og jeg hører lyden af siren-
erne og trækker vejret hurtigere, adrenalinet pumper og jeg bliver af een eller anden
grund træt, så træt og synker hen på bagsædet i den røde Ford. I en anden verden er
solen ved at stå op men jeg kan ikke se den og der er sorte skyer over os og jeg tænker:
det bliver en lang dag.

Planen: Stop transporten på hjørnet af Bellevue og Jefferson. Bryd låsen op og smid
gasgranaten ind. Få vagterne ud og ned at ligge, husk at fjerne våben. Vance holder øje
med de blå, har kontrol over tiden og den forventede response-time. Dean er vores lås-
esmed og står for at bryde transporten op, mens Peter og Vic holder vagterne i skak med
fuld-automatiske rifler indkøbt gennem en pålidelig mand fra South Brooklyn. I bilen
sidder Stephano klar til at køre så snart vi er inde og har varerne med os. Når jobbet er
overstået: Skift til sort Rover stationcar på parkeringspladsen bag K-Mart ved Saunders,
tøjskifte, brænd beviserne i den gamle bil, så afsted til Las Vegas. Kør på de små veje,
undgå for mange møder med andre, brug kun de små tankstationer, bare kør og sørg for
at nå hurtigt frem. Estimeret rejsetid: ni-ti timer. I Las Vegas: Møde med Quinn på Hotel
Excelsior, aflevér diamanterne og modtag en million dollars, nye papirer og pas, skift
tøj, ny bil. Så til lufthavnen og med Flight 912-A til Monterrey, Mexico. Herefter frihed.
Og en million dollars i små sedler, ikke til at spore, lev lykkeligt til dine dages ende.

Men nu sidder jeg i bilen og vi kører ud af Denver og tre mand er døde ved min hånd
og det gik galt, og jeg vil bare væk og Monterrey virker som en fjern by i et andet
univers. Hvorfor fanden skulle idioten lege helt? Hvad helvede er der sket med verden?
Når der står to prof'er med fuldatutomatisk ildkraft holder man bare sin kæft og gør som
der bliver sagt. Men det gjorde han ikke og nu er han død og det er hans to venner også.
Pis, pis, pis men på den lyse side: Nu er der ingen til at identificere nogen som helst.
Med lidt held har de blå ingen anelse om hvem og hvor mange der var med til jobbet.
Vær positiv: Nu er friheden og en million dollars ikke langt væk. Møde med Quinn i
Vegas. Fly til Monterrey. Lev lykkeligt til dine dages ende.

Vi kører ud af Denver i en sort Rover stationcar og over os er himlen sort og det tordner
over Denver og jeg sluger to piller og tænker på en million dollars mens Stephano sæt-
ter farten op, kører ud på ringvejen. På hjørnet af Bellevue og Jefferson myldrer det med
hævngærrige politimænd men de har ingen chance for at finde os for ingen har set os og
om ti timer er vi væk. Væk. Jeg kan ikke se det men jeg ved at der er blå himmel over
Vegas

Oversigt over prologen

Prologen svarer til den
spillerintro, du finder i
scenariets appendiks.
Den skal afleveres ved
scenariets start. Introen
suppleres med en sides
praktiske oplysninger
om kuppet mod dia-
manttransporten.
Suma summarum:
Historiens fem hoved-
personer sidder i en bil
på vej til Vegas, hvor de
skal mødes med hæleren
Quinn, som skal aftage
diamanterne og sørge
for at de fem forbrydere
kan komme sikkert til
Monterrey i Mexico.
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del et
optakten

scene et: highway 43

Det blæser og der er sorte skyer over os og bagude vågner Denver og af een eller anden
grund kan jeg stadig høre sirenerne nærme sig selvom de er langt langt væk. Foran os:
vej. Derefter: mere vej. Og endnu længere væk: Vegas. Jeg prøver at slappe af, tænker at
det bliver en lang tur, overvejer sandsynligheden for at strisserne på een eller anden
måde kan finde frem til os og jeg kan ikke slippe tanken så jeg prøver at slappe af men
ved at jeg først kan slappe af når jeg sidder med en Martini i hånden i Monterrey.
Vi kører i en time (har vi glemt noget kan de finde os har vi gjort noget galt?), tanker op
(hvorfor kigger spasseren sådan på mig bare fyld på tanken og bland dig udenom), kører
en time mere (vi har ikke glemt noget alt gik som smurt det kan ikke gå galt). Først nu
er mit åndedræt blevet nogenlunde normalt igen. Den sidste halve time er vi stødt på to
biler og jeg kan ikke længere høre sirenerne. Om syv timer er vi i luften og jeg smiler,
vist nok for første gang idag.
Et øjebliks ubehag: En autocamper kører forbi os og chaufføren stirrer på vores bil i
stedet for at koncentrere sig om vejen. Jeg får lyst til at trække Glocken og blæse hjer-
nen ud på ham af bar irritation men holder mig i skindet, også fordi jeg ser at han har
sin kone med og en hund gør bagi. En klog beslutning, siger een eller anden hjerne-
halvdel til den anden.
En time mere går og i radioen har vi endnu ikke hørt om morgenens bedrifter og jeg er
sulten, ryger en smøg i stedet under højlydte protester fra Dean men vinduet er åbent så
han kan sgu' da være ligeglad. På vejen: skilte til små ligegyldige byer, vi overhaler en
enlig kvinde i en Chrysler, vi overhaler en Greyhound og een af passagererne taler i
mobiltelefon mens han stirrer ned på mig og jeg bliver irritabel og ryger en smøg til
under højlydte protester fra Dean som også begynder at gå mig på nerverne.
Foran os: vej. Bag os: vej. Over os: skyer, sorte. Ingen regn. Og et skilt: State Border 5
Miles. Vi er snart ved grænsen til Utah og min skjorte er våd af sved og der stinker i
bilen og jeg krydser fingre for at de ikke stopper os ved grænsen...

optakt

Oversigt over scene et

I scene et introduceres
spillerne for det landskab, de
kommer til at se resten af
scenariet. Derudover har
spillerne lejlighed til at
komme ind i deres karakterer
og lære hinanden at kende.
Endelig er det spillederens
opgave i denne scene at
introducere en stemning af
paranoia i Roveren. Hver
gang hovedpersonerne
møder liv på den ellers øde
landevej, skal de undre sig.
Alt i alt bør denne sekvens
dog ikke tage mere end 15
minutters spiltid. Sekvensen
slutter med at spillerne når
Colorado-Utah statsgrænsen.
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scene to: den tredje
mand

"Bringing any fruits or vegetables?"
spørger en fedladen mand i en slidt
grålig uniform ved grænseovergan-
gen og Stephano ryster på hovedet,
ser lidt for sammenbidt ud og den
uniformede fedtklump kigger ind i
bilen, stirrer på os allesammen og
jeg sveder ad helvede til, er sikker
på at jeg ser skyldig ud.
Grænsevagten kradser sig i håret og
gaber så højt at jeg kan se helt ned i
hans svælg og hans spørger hvor vi
skal hen og Steph svarer Salt Lake
og han spørger hvad vi skal der og
Steph svarer ferie og tyksakken
vifter med hånden og klør sig på

maven og siger kør forsigtigt og som Steph sætter bilen i gear overhører jeg at de i
radioen er begyndt at snakke om os.

"Kommissær Robert O'Neil fra Denver PDs røveriafdeling meddeler at der her til mor-
gen blev begået et usædvanligt brutalt og professionelt kup mod en pansret transport.
Politiet fortæller at røverne slap væk med et udbytte på cirka 1 million dollars i diaman-
ter. Der var ingen vidner til forbrydelsen, der fandt sted tidligt i morges.
Forbryderne kørte lige før daggry ind i vognen ved hjørnet af Bellevue og Jefferson,
smed derefter gas ind i bilen og tvang vagterne ud. Efter at have sikret sig diamanterne
skød forbryderne to af transportens tre vagter og forsvandt derefter. Forbryderne for-
modes nu at have skiftet bil. Politiet vil også meget gerne i kontakt med Daniel Trent,
transportens tredje vagt, der ikke var at finde da politiet ankom til gerningsstedet.
Kommissær Robert O'Neil frygter at forbryderne kan have taget Trent med sig, eller at
Trent måske selv var involveret i forbrydelsen.
Politiet har intet signalement af forbryderne men mener at der må have været tale om
fire-fem mand. De beder enhver der har set eller hørt noget usædvanligt ved gerningsst-
edet i morges om at kontakte kommissær Robert O'Neil på telefonnummer 555-944-
7221.
I vores nyheder om en time har vi mere om kuppet og mordet på transportens to vagter."

Oversigt over scene to

Scene to indeholder tre ele-
menter. Mødet med grænse-
vagten, som burde giver
spillerne en smule sved på
panden men ikke andet.
Herefter følger oplæsningen
af radionyhederne. Det store
spørgsmål er selvfølgelig
hvad der er sket med den
sidste vagt fra diamanttrans-
porten. Peter, der trykkede
på aftrækkeren, er ret sikker
på at skuddene var
dræbende, men noget tyder
på at han tager fejl. Eller?
Scenen afsluttes ved at
politibilen dukker op. Nu
burde spillerne helst begynde
at blive lettere paranoide.

optakt
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Jeg ser mig tilbage og grænsevagten kigger på vores bil og jeg tænker på transportens to
vagter, Daniel Trent i ledtog med forbryderne, to døde, tre vagter den sidste forsvundet
to døde mordet på to vagter og hvad fanden betyder det? Hvad mener de med to døde?
Jeg trykkede på aftrækkeren og der var ikke een, ikke to men tre døde vagter. Ingen kan
have overlevet et skud i brystet på den afstand. Skød jeg igen for en sikkerheds skyld?
Gu' gjorde jeg så. Vist nok. Eller gjorde jeg? Er det muligt at een af idioterne kan have
overlevet? Gu' er det ej. Det kan sgu' ikke lade sig gøre. Og hvorfor fanden skulle han
forsvinde lige pludseligt? Strisserne prøver at
freake os, det må være det.

Foran os: vej og mange kilometer til Las
Vegas. Mit hjerte er begyndt at slå hurtigere
igen, hurtigere, hurtigere. Jeg stirrer ud af vin-
duet og prøver at få det hele til at give mening
men det er sgu' for langt ude alt sammen og
mit hjerte banker, hurtigt nu og jeg er nervøs
og tænder en smøg. Bag os: vej. Langt bag os:
en bil. Der stinker i bilen og jeg sveder igen
og jeg tørrer min højre hånd af i skjorten. Jeg
stirrer videre ud af vinduet, som om svaret
ligger eet eller sted derude og venter, hvis
bare jeg kan finde det, spotte det, og bag os
nærmer bilen sig og jeg kan høre torden.
Foran i bilen siger nogen noget men jeg stirrer
ud af vinduet og hører kun min egen paniske
vejrtrækning. Der var ikke tre døde men to og
hvor fanden er den tredje mand? Måske har
politiet ham og måske har han identificeret os.
Måske vil han hævne sig. Måske er han bare
død og politiet prøver at freake os.

Bag os nærmer bilen sig og jeg kigger bagud
og foran mig er der nogen der siger noget, højt og en anden lyder overrasket og jeg stir-
rer bagud, prøver at få det hele til at hænge sammen. Det er en politibil. Bag os. Det er
en politibil og inde i den sidder en død vagt og han vil hævne sig og der er ingen tvivl i
mit sind og jeg hyperventilerer som bare fanden. Det er den tredje mand.

scene tre: en gammel model

Politibilen lægger sig tredive meter bag os og kører firs, ligesom os. Inde i Roveren er
der vildt postyr. Een eller anden siger at vi bare skal tage det helt roligt og lade stris-
seren køre forbi os og lade som ingenting. Men jeg ved bedre, jeg ved at det er den tred-
je mand og at han vil hævne sig på os men Vic siger slap af mand! og jeg slapper lidt af
og prøver at overbevise mig selv om at jeg er totalt paranoid og det lykkes nogenlunde
men ikke helt.

optakt
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Stephano sætter farten ned til halvfjers. Bag os sætter politibilen farten ned. Tyve meter
bag os. Femten meter bag os. Ti meter. Stephano virker irriteret og jeg sveder ad
helvede til og der er totalt varmt og ulækkert inde i bilen og der stinker af een eller
anden grund af pis. I radioen synger Madonna noget om hendes uskyld og over os er der
sorte skyer og så slår det mig, rammer det mig lige i sylten. De andre har ikke lagt
mærke til det, snakker om at slappe af og bare køre almindeligt og lade idioten komme
forbi men jeg kan ikke slippe tanken nu jeg har fået den. Det er en gammel model. Den
ligger lige i røven på os og kører halvfjers og det er en gammel Ford og der er noget
andet, noget som jeg ikke helt kan placere men så placerer jeg det: Bilen bag os er
støvet. Så støvet faktisk at jeg ikke engang kan læse nummerpladen og inde på før-
ersædet kan jeg bare se en skikkelse men ikke andet og forruden er støvet, smudsig,
snavset og alt det hvide er brunligt og alt det blå er gråligt og jeg kan ikke læse num-
merpladen på Forden og jeg tænker: Det er en politibil fra helvede og inde bag rattet
sidder en død mand der vil have hævn.

Stephano sætter farten ned til tres, irriteret. Een eller anden checker et våben og Vance
siger skyd ikke, lad ham for helvede bare køre forbi, bare lad som ingenting og Dean
mumler just play it cool men jeg er overhovedet ikke cool og jeg sveder. Ved siden af
mig stirrer Vic ud i luften, som om han koncentrerer sig om ikke at tænke på politibilen
bag os der nu har sat farten ned til tres, ligesom os og ligger mindre end ti meter
bagude.
Forruden er så snavset at jeg stadig kun kan se en skikkelse bag rattet og jeg er ved at
miste besindelsen totalt og overvejer alvorligt bare at trække og plaffe svinet ned, men
så - uventet - blinker han ud og sætter farten op og der stinker inde i bilen men alle sid-
der stille, helt stille og ingen siger et ord og jeg holder vejret, afventende. Som
politibilen kører forbi bemærker jeg at den er lige så snavset på siden som foran men
ingen siger noget og inde i strisserbilen sidder en mørk skikkelse bag rattet. Han over-
haler, lægger sig ti-femten meter foran os og jeg ånder lettet op, forsøger at kontrollere
min vejrtrækning, synker sammen i sædet, træt og svedig. Indtil jeg lægger mærke til
noget og freaker fuldstændig.

Det er ikke det at strisserbilen er for gammel til at være rigtig. Det er ikke det at den er
støvet og snavset. Det er ikke det at den har sat farten ned til tres lige foran os. Det er
ikke det at det er umuligt at se ind i den. Det er noget andet og langt mere foruroli-
gende. Det er en bumper-sticker. Af een eller anden grund står teksten tydeligt frem.
Bilen er møjbeskidt men bumper-stickeren er helt ren eller helt ny. Og jeg læser, siger
højt: REPENT. Ikke andet. REPENT, står der bag på politibilen. Strisseren sætter farten
ned til fem-og-halvtreds og Stephano siger det er løgn! og i det øjeblik er jeg 100%
overbevist om at vi alle dør idag. REPENT, står der bag på strisserens bil og jeg angrer,
angrer for alvor og havde jeg været i en kirke havde jeg angret dagen lang og jeg råber
vi dør! han slår os ihjel! og de andre kigger lettere forundret på mig men i deres øjne ser
jeg noget andet, bag forundringen. De er lige så bange som mig.

optakt

Oversigt over scene tre

I scene tre starter scenariet
reelt. De forrige scener er
især stemningsskabere, men
nu begynder handlingen.
Spilpersonerne står overfor
et reelt problem. Lige nu er
det måske kun et irritations-
moment, men...
Specielt to aspekter er
vigtige her: Spillerne må
undre sig over politibilens
udseende. Og de må undre
sig over hvorfor den kører
lige foran eller bag dem hele
tiden. Af gamemasterens
beskrivelser bør det fremgå,
at politibilen kører temmelig
usædvanligt. Samtidig må
det være et foruroligende
element, at de ikke kan se
bilens fører. Og så er der
bilens aparte bumper-sticker
REPENT (angr). Indtil
videre formodes det, at
spillerne nøjes med at undre
sig over politibilen. De for-
ventes ikke at handle.
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scene fire: optrapning

Vi kører i en time og hele tiden ligger strisseren enten lige bag os, enten lige foran os og
nu er det for alvor gået op for os allesammen at der er noget helt, helt galt. Muligheder
overvejes: a) sætte farten op og køre fra skiderikken. b) stoppe op og se hvad der sker.
c) plaffe svinet ned. d) vende om. Men d) er ikke rigtig nogen egentlig mulighed og vi
har et sted vi skal være om et par timer og desuden har ingen tænkt sig at lade en idiot
af en strisser stå i vejen for en million dollars og Martinier i Monterrey. Så hellere lade
jokeren bag os ligge og lege hele vejen til Las Vegas, hvis han synes det er så pisse
sjovt.
Jeg er faldet lidt til ro men jeg sveder stadigvæk selvom vi har vinduerne åbne og jeg
har næsten røget en hel pakke smøger i dag. Luften sitrer af nervøsitet og folk stirrer på
hinanden, stirrer ud, stirrer bare. Kun Vance
synes nogenlunde fattet.

Strisseren ligger lige i røven på os og Stephano
kører firs. Hvad fanden vil han have mig til,
brokker Stephano sig, jeg kan sgu' ikke køre
stærkere, råber han. Strisserbilen blinker to
gange med forlygterne. Stephano sætter farten
ned. Strisseren blinker igen, dytter med hornet
nu. Stephano stresser, sætter farten op igen.
Nogen råber eet eller andet, Vance er stadig afs-
lappet, siger tag det med ro slap af hvad fanden
tror I han har tænkt sig at gøre? Det finder vi ud
af.

Stephano kører firs og strisseren ligger femten
meter bag os og pludselig accelererer han, uden
varsel. Stephano stresser, kigger i bakspejlet,
sætter farten op men for sent. Med over 100 i
timen banker politibilen op i røven på Roveren
og jeg mærker et kraftigt ryk og jeg bliver kastet
forover, overrasket og irriteret og bange på
samme tid. Stephano sætter farten op og stris-
seren torpederer os igen og Stephano råber hvad
fanden vil du mand hvad fanden vil du? Vance
virker tænksom, Dean sidder nervøst og fidler med sit våben og Vic kigger sig tilbage,
undrende. Jeg selv er gået i panik-mode og endnu en gang ser jeg min egen gravsten for
mig: "Peter Astin, hvil i fred. Han kørte ikke hurtigt nok." Strisserbilen torpederer os
igen. Og igen. Blinker med forlygterne. Jeg kigger på Vance, spørgende. Hvad fanden
gør vi nu, Vance? Hvad nu?

optakt
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Stephano kører hundrede-og-tyve og pludseligt sænker strisseren farten. Tyve meter bag
os nu, tredive meter, fyrre, firs. Hvad fanden gør vi, Vance? Jeg råber, panikslagen.
Vance kigger sig tilbage, rolig. Bare kør videre, Stephano, siger han. Sæt farten ned til
firs igen og kør videre. Strisseren kører nu langt bag os og jeg har ingen anelse om hvad
i helvede der foregår omkring mig. Jeg er kun svagt opmærksom på at jeg sveder som et
svin da een eller anden råber: Han sætter sgu' farten op igen. Jeg kigger mig tilbage og
konstaterer at det gør han, kigger på Vance, panisk. Hvad nu Vance hvad nu han sætter
farten op nu Vance hvad gør vi sig noget for satan!

Skyd ham ned, svarer Vance. Skyd ham ned. Og herfra går det hele ad helvede til.

optakt

Oversigt over scene fire

I scene fire åbnes der op for
meget forskellige reaktioner
og handlinger. Her bliver det
for alvor tydeligt, at nogen i
politibilen er ude efter
spillerne, men spillerne kan
vælge at reagere på mange
forskellige måder. Teksten
her er bare mit bud på een
mulig udvikling. I Del to af
scenariet kan du læse mere
om hvad spillernes forskel-
lige reaktioner afstedkommer
og hvordan sådanne reak-
tioner skal håndteres. Suma
summarum er for nu at
politibilen efter noget tids
underlig kørsel sætter farten
op og torpederer spilperson-
ernes Rover, trækker sig
derefter tilbage. Hvis
spillerne herunder beslutter
sig for at åbne ild mod
politibilen, glider denne
scene over i den næste.
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del to

duellen

scene fem:
opgøret

Skyd ham ned, siger Vance og det gør vi så. Stephano venter til svinet er kørt lige op
bag os, svinger så ud og bremser op så vi kører side om side med strisseren. Vinduerne
er rullet ned, Metallicas One spiller over een eller anden alternativ radiokanal og der
bliver åbnet ild mod Mr. Mystery Guy i den gamle spand og jeg griner som jeg trykker
på aftrækkeren, igen og igen. Dean står op med halvdelen af kroppen oppe af bilens
soltag, Vic sidder på forsædet, Vance på bagsædet sammen med mig, og vi skyder alle
sammen for alt hvad vi har kært og i særdeleshed for en million i diamanter. Fem men-
nesker, en tanke, og strisseren når aldrig at fatte hvad der skete før hans sølle spand er
gennemhullet af over tres kugler.

Jeg tømmer mit magasin. En to tre kugler i fordøren, to ruder splintrer, knuser, et dæk
bliver ramt, jeg hører et skrig inde fra politibilen, næsten umenneskeligt, en hylen men
så hører jeg ikke mere fordi der bliver skudt hele tiden omkring mig og jeg trykker på
aftrækkeren igen, plaffer to kugler ind af sideruden ind mod føreren som jeg stadigvæk
ikke kan se og jeg skyder igen, rammer denne gang bilens forparti og jeg lægger ikke
mærke til det men bilen er nu så fuld af huller at det er et under at den stadigvæk kører.
Men det gør den heller ikke, den triller nærmest og som Stephano sætter farten op ser
jeg hvor totalsmadret vognen egentlig er. Jeg hører den knirke, skramle og motoren
ryger og stort set alle ruder er knust og nu er den stoppet helt op og vi kører fra den og
jeg ler selvtilfreds mens jeg skifter magasin. Jeg ler, selvom vi måske lige har begået
den størst tænkelige fejl overhovedet. Aftalen var ikke at skabe opmærksomhed. Det har
vi gjort nu, og så må vi håbe at heldet er med os og strisserne når for sent frem til at rea-
gere. Jeg ånder lettet op, selvom jeg har gjort mig skyldig i endnu et mord. Jeg ånder
lettet op, fordi der er mindre end tre timer til Las Vegas og jeg kan nærmest se

duellen

Oversigt over scene fem

Kronologien i denne og næste
scene er meget flydende. Det
korte af det lange er, at nogen
på et tidspunkt åbner ild. Om
det er spilpersonerne eller man-
den i politibilen er for så vidt
ligegyldigt. Resultatet er under
alle omstændigheder, at
politibilen gennemhulles godt
og grundigt, og at en eller flere
af spilpersonerne eventuelt
såres under ildkampen.
Ovenfor præsenteres et muligt
handlingsforløb, men spilled-
eren må være parat til at
improvisere en hel del i denne
og følgende scener.
Et par aspekter er specielt
vigtige for det videre forløb:
Det vigtigste er at de over-
naturlige undertoner ikke bliver
for tykke. Hvis spillerne får
gennemhullet politibilen så
meget, at den umuligt kunne
køre videre, må manden car-
jacke en anden bil, selvom det
er ønskeligt at han stadig kan
følge efter dem i den gammelk-
endte vogn. Det er til gengæld
selvsagt, at spillerne ikke kan
slå manden ihjel, uanset hvor
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Monterrey for mig og jeg kan smage Martinien og jeg sveder stort set ikke.

Jeg vender mig om for at nyde synes af Mr. Xs smadrede fartøj. Hans bil er lige til
skrotpladsen, men han selv er ikke til at se. Jeg kniber øjnene sammen mens Stephano
sætter farten op. Så ser jeg ham sætte sig op i bilen igen. Jeg kan se at hans tøj er rødt af
blod, men jeg kan ikke se hans ansigt. Vi kører væk, bort, og jeg ser ham stirre lige ud,
stirre på mig, udfordrende, nu kun en kontur langt bagude. Een eller anden i bilen ler, en
anden er ved at skifte magasin og stemningen er god mens jeg kigger på bilen langt
langt bagude nu. Så vender jeg mig om igen og smiler til de andre, smiler til Vance,
nikker til Dean og til Vic, kigger op i bakspejlet på Stephano som kigger tilbage, kigger
forbi mig, skuer, kniber
øjnene sammen, spiler dem
op. Jeg spørger lettet hvad
så Stephano? og Stephano
svarer med skælven i stem-
men, mere bange end jeg
nogensinde har hørt ham
før: Han har tændt for
lygterne. Han er sgu' ved at
starte bilen igen. Det er
bare løgn, mand. Det er
sgu' løgn.

Men det er ikke løgn og
Stephano sætter farten op,
og der bliver meget meget
stille i Roveren og over os
er skyerne sortere end
nogensinde og jeg begyn-
der at tvivle på om der er
blå himmel over Las
Vegas.

scene seks:
hævnen

Play it cool, hvisker Vance og Dolly Parton synger om liv og glade dage. Stephano
kvæler radioen, tydeligt irriteret over Dollys alt for sukkersøde stemme i dette bitre øje-
blik. Play it cool, hvisker Vance igen, tag det roligt drenge siger han, lad os se hvad fan-
den han har tænkt sig nu det svin siger Vance roligt, fattet, men svedperler drypper ned
over hans pande og Vance er mindre cool end jeg nogensinde har set ham og jeg begyn-
der alvorligt at overveje den mulighed at der kan være noget værre end en sur strisser i
hælene på os. Måske er det Daniel Trent fra der armerede transport, tænker jeg. Måske
er det hans bror der vil have hævn. Eller hans fætter eller nevø eller gamle bedstemor.

duellen

mange kugler de sender ind i
bilen. Han er mere end en
almindelig plageånd...
Et andet vigtigt aspekt er, at
manden i politibilen
udelukkende er ude efter
spillerne. Det er kun dem han
jagter. Dette aspekt bliver især
relevant i næste scene, men det
betyder for hele scenariet, at
manden i politibilen ikke med
vilje vil slå andre end spillerne
ihjel. Sker dette vil det
ødelægge en del af spillernes
spekulationer om, hvem han
egentlig er.

...Scene fem, forts.
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Måske har nogen set sig sur på røveriet. Måske er det hele bare en stor joke og måske er
det Quinn fra Vegas der prøver at double-crosse os. Jeg tænder en Marlboro til og kig-
ger mig tilbage, bange for hvad der er bagude. Og jeg bliver overrasket over synet, på
trods af at jeg var forberedt på det værste.

De næste to minutter går alting meget hurtigt. Bag os kører den støvede Ford med en
hvid klud blafrende i den ene vinduesvisker (utroligt at den stadig virker, tænker jeg).
Tag det roligt, mumler Vance uroligt. Lad os vente og se, siger han. Og politibilen kører
op bag os, sætter farten ned og det mest utrolige af det hele er at jeg stadig ikke kan se
ansigtet på den mand der sidder bag rattet, som var det her en dårlig B-film hvor de
uheldige (og uskyldige) helte forfølges af en dæmonisk entitet fra eet eller andet obskurt
skyggerige. Foran siger Vic eet eller andet og vi kigger frem og ser 12-hjuleren 100
meter fremme og vi henter hurtigt ind på den, Stephano spørger hvad nu? men der er
ingen der svarer for der er ingen der ved hvad fanden vi nu skal gøre. Stephano lægger
sig bag lastbilen og sætter farten ned og pludseligt blinker stodderen bag os ud og
speeder op og lægger sig ud i yderbanen og sætter farten mere op og jeg prøver at kigge
ind af de smadrede vinduer og det eneste jeg kan se er en skikkelse derinde og støv og
skikkelsen kigger ud mod vores bil og han bevæger sig og han holder eet eller andet i
hånden som han peger mod vores bil og jeg hører mig selv råbe, pludseligt: Stephano,
han har en pistol.

Der lyder et skud, to skud, et skud til og politibilen kører forbi os og der er huller i højre
forrude og Stephano bløder og skriger og bilen slingrer ud mod vejkanten og jeg tænker
uden egentlig at være klar over det at jeg hellere meget hellere ville være i Denver lige
nu. Over os er himlen sort af skyer men det lægger jeg ikke mærke til fordi det går op
for mig at jeg er blevet skudt i armen. Politibilen har lagt sig ind foran 12-hjuleren og
jeg kunne i det øjeblik sværge på at jeg kan høre nogen le ondskabsfuldt men det giver
ingen mening og i stedet koncentrerer jeg mig om at bløde men ikke længe for som Vic
forsøger at skifte plads med Stephano der stadig råber og skriger bremser lastbilen foran
os op, hårdt og nogen i Roveren træder på bremsen og jeg bliver slynget forover sam-
men med Dean og Vance og min arm bløder ad helvede til og jeg har overhovedet ikke
lagt mærke til at jeg har tabt min smøg ned i Deans skød.

Foran os skrider 12-hjuleren, dens trailer svinger faretruende ud mod siden og vognen er
ude af kontrol. Jeg takker Herren for ABS som vores Rover skrider ud mod rabatten,
spinner ud af kontrol, truer med at tippe over og ender i en støvsky ved vejens side og
stopper helt op. Jeg hører i samme nu et dæk der sprænger, skingrende hvin fra 12-
hjulerens andre dæk og det sidste jeg ser inden alt bliver rødt er en stor gul trekantet
mærkat bag på lastbilens sølvglinsende trailer. DANGER: FLAMMABLE, står der i
store bogstaver, og cirka fyrre meter foran os tipper lastvognstraileren over, ruller rundt
een gang, to gange mens forvognen bremser op, tre gange og traileren lander lige bag
førerhuset og jeg holder mig heldigvis for ørerne da braget kommer og traileren
eksploderer og der er flammer overalt og metal der falder ned fra himlen mens de andre
sidder i Roveren og kigger med store forfærdede vantro øjne på ødelæggelsen foran os
og forude, langt forude kører en gammel støvet politibil væk og lige bag os rumler en
karboniseret truck ud af flammerne og utroligt nok lader det til at manden bag rattet
endnu er i live, et held han formentlig vil takke Gud for mange år efter.

duellen

Oversigt over scene seks

Lad mig med det samme
sige at den filmiske effekt
der ligger i at en 12-hjuler
eksploderer er valgfri og
måske lidt søgt. Den kan
også blive problematisk da
den senere hen kan skabe
tvivl hos spillerne om,
hvorvidt politibilen
udelukkende er ude efter
dem. Lastvognschaufføren
overlever selvfølgelig, men
alligevel... Til gengæld er
det en klassisk filmeffekt og
den øger bestemt dra-
matikken. Vælg selv
hvorvidt den skal inkluderes.
Det vigtige i denne scene er,
at spillerne føler a) en
optrapning af spændingen og
b) at manden i politibilen
ikke helmer. For så vidt er
den enkelte spilleder fri til at
improvisere alle de biljagt-
elementer han har lyst til
her, så længe han holder sce-
nariets mantra in mente: ikke
for mange okkulte underton-
er! Manden i politibilen er
sej, men han må ikke virke
almægtig.
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scene syv: nettet strammes
Senere: Vi kører væk fra flammehavet i chokeret tilstand og Vic har overtaget rattet og
Stephano sidder og mumler eet eller andet jeg ikke kan høre men det irriterer mig
alligevel og Dean forsøger at forbinde min arm så godt som muligt. Politibilen er væk,
ingen steder at se og vi er allesammen tydeligt lettede men alligevel ikke for vi ved at
han er derude, eet eller andet sted, og at han venter på os og jeg føler mig som et jaget
dyr i et bur og der stinker i Roveren og af een eller anden grund ryster jeg af koldsved
selvom det er mindst 30 grader udenfor og Vance stirrer ud af vinduet, som om han er i
et andet univers og pludselig, efter lang tids stilhed åbner han munden og siger: Hvad
fanden vil han? Hvad vil han os? Hvad har vi gjort ham? HVAD VIL DU DIT SVIN,
HVAD? Og Vances stemme ryster, højst usædvanligt, men det her har også været en
højst usædvanlig dag.

Vance får selvfølgelig ikke noget svar. Alle holder deres kæft og Stephano mumler
noget en gang imellem. Vance stirrer videre ud i intetheden og luften er fugtig og tæt og
tung og jeg er træt, vi kører på en øde landevej, ingen foran os og ingen bag os og eet
eller andet sted langt forude Vegas. Det er kun et spørgsmål om tid før de fanger dig,
Peter, siger en indre stemme. Og så lægger de dig i håndjern og slæber dig ned ad en
lang mørk gang og låser dig inde på syv kvadratmeter resten af dit liv for du er et ondt
menneske, Peter, et ondt menneske og du får hvad du har fortjent. Men lige nu har jeg

duellen
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vigtigere ting at tage mig til og jeg skubber tankerne væk og koncentrerer mig om at
overveje hvordan jeg har tænkt mig at slå svinet ihjel der har skudt mig i armen. Det gør
jeg i en halv time, indtil Roveren passerer et skilt: LAS VEGAS 150. Og nedenunder et
andet, mindre skilt: NEXT GAS STATION 45.

Vic kigger på benzinmåleren og ser sig bekymret tilbage på Vance, der bare stirrer ud i
luften. Stopper vi eller hvad, Vance? Og Vance nikker bare og stirrer videre ud på det
øde landskab som en anden Fox Mulder, som om der er noget derude, som om svarene
er dér.

Vi kører. Det er varmt. Vi passerer en gård, en autocamper (som er lige ved at køre i
grøften da vi suser forbi ham), en motorcyklist på en Harley, en modkørende
Greyhound, et træ. Vi nærmer os tankstationen og jeg er så småt begyndt at blive nervøs
for hvad der venter os dér og noget siger mig at der er flere ubehageligheder i vente
men jeg kan ikke sætte fingeren på hvad det er jeg frygter og Kenny Rogers synger
noget om dengang han var en skidt fyr (men nu er han heldigvis blevet god og rar og
det skulle ikke undre mig om det havde noget at gøre med Biblen eller Guds kærlighed
eller begge dele). NEXT GAS STATION 10, står der på et skilt vi kører forbi, og jeg
kan se at Vic knuger rattet som var det det eneste faste holdepunkt han havde tilbage og
det er det måske også, tænker jeg og smiler ufrivilligt. Dean sidder med lukkede øjne
ved siden af mig, et sørgmodigt smil om læberne, hans øjenlåg urolige, og jeg ville give
et hundrede dollars for at se hvad han ser for sit indre øje, for at kende hans tanker. Jeg
synes jeg hører sirener, ser mig tilbage men der er ingen biler bag os og ingen biler
forude.

NEXT GAS STATION 5 (Texaco logo) står der på et skilt, og det er blevet tid til nyhed-
er og jeg spidser ører, urolig fordi jeg ved at det handler om os:
"Politikommissær Robert O'Neil fra Denver PD meddeler at politiet har modtaget et
anonymt tip om den forbrydergruppe der i morges overfaldt en armeret transport i
Denver, dræbte tre og slap afsted med over en million dollars i diamanter. Politiets kilde
har oplyst at de fem forbrydere menes at køre i en sort Rover stationcar og skal
betragtes som særdeles farlige. Mindst tre af forbryderne er gamle kendinge hos Denver
PD og FBI. Kommissær O'Neil fortæller, at politiet i øjeblikket arbejder på at etablere
hvor forbryderne befinder sig, og nettet synes nu at stramme sig om morderne. Har De
oplysninger kan De henvende dem til Denver PD på telefonnummer 555-837-2334."

Og jeg hører sirenerne nærme sig og ser mig tilbage men der er ingen biler bag os og
jeg tænker FBI anonymt Rover tre mand døde detaljerede beskrivelser tre mand FBI
dræbte tre og det giver ingen mening og jeg gør det eneste jeg har tilbage at gøre og
stirrer tomt ud i luften mens nogen snakker omkring mig og eet eller andet sted langt
langt væk hører jeg en svag stemme, en hvisken næsten sige Vance, vi er nødt til at
stoppe, vi er nødt til at stoppe nu og selvom jeg ikke har nogen anelse om hvad der bliv-
er talt om er det lige præcis min mening. Vi er nødt til at stoppe, for jeg kan ikke følge
med mere og jeg er ved miste besindelsen fuldstændigt.

Kort tid (Eller lang tid? Hvem ved?) efter kører vi ind på en Texaco station og ved siden
af stationen ligger The Lost Highway Truck Stop og som vi kører ind på stationen er der
ingen der lægger mærke til den gamle støvede politibil der holder parkeret bag Truck
Stop'en.

duellen

Oversigt over scene syv

Nettet strammes om historiens
hovedpersoner. Scene syv tilhør-
er primært spillerne. Efter det
hektiske opgør med politibilen
skal de her have lov til at ånde
ud og diskutere og undre sig, alt
imens de nærmer sig tankstatio-
nen og The Lost Highway Truck
Stop.
Måske tænker de ikke umiddel-
bart på at holde ind på tanksta-
tionen, men spillederen kan
opfordre dem til det ved at
informere om at det er den næst-
sidste tankstation inden Las
Vegas. Hvis ikke spillerne selv
har fortalt at de har tanket, kan
spillederen beslutte at de er nødt
til at tanke nu. Og når spillerne
har hørt radiomeddelelsen er det
højst sandsynligt, at de under
alle omstændigheder ønsker at
stoppe på tankstationen.
Med hensyn til radionyhederne
er det værd at bemærke, at der
nu bliver talt om tre mord, ikke
to som i den sidste nyhedsud-
sendelse. Derudover må
spillerne overveje hvem der
kunne have indgivet det
anonyme tip til den ihærdige
Robert O'Neil. Alt i alt er der
lagt i ovnen til ophedet diskus-
sion som den sorte Rover
nærmer sig tankstationen.

18



scene otte: tankstationen

Vi stopper ved Super 98 og der stinker af sved og benzin og jeg får
kvalme og Vance siger bliv i bilen jeg ordner det og hopper ud af
bagdøren. Ved siden af os en olivengrøn Audi A3, en karlsmart
står og tanker, kigger ligeglad over mod Roveren, synes at fatte
interesse for bilens passagerer. Jeg stirrer på ham og knuger min
pistol, parat til at trække og plaffe ham ned hvis han gør een fork-
ert bevægelse, siger et forkert ord eller kigger på mig på en forkert
måde. Men idioten stirrer bare dumt og på eet eller andet tidspunkt
opdager han at der er huller i bilen men lader som ingenting eller
er ligeglad og godt for ham, tænker jeg. Vance er færdig med at
tanke, sætter dækslet på, går ind i Texaco butikken for at betale.
Vic følger ham med øjnene, jeg stirrer på idioten ved Audien som
står helt i sine egne tanker nu, har glemt at hans tank er fuld nu.
Vance går ind i shoppen og en underlig uro vælter ind over mig.

Vance står med sedler i hånden og kigger op på en skærm over
disken i Texaco butikken og han ser urolig ud. En ældre mand i et
Kenzo jakkesæt og Ray-Bans kommer gående hen mod Roveren i
raske skridt. Smartassen ved Audien propper et Wrigley's i
munden. Over os sorte skyer, på vejen kører en Porsche forbi med
et drøn. Vance kigger bekymret op på en skærm, så ud mod bilen.
Den gamle mand er ved at være henne ved os. Fyren ved Audien
synes at vågne op fra sin trance. Vance i diskussion med kiosk-
drengen, oldingen med de smarte solbriller og det pæne tøj kigger
ind af forruden, gør tegn til at Stephano skal rulle vinduet ned. Audi-boy vender sig om
for at gå hen mod shoppen. Jeg skulle sige fra jeres ven at han venter på jer og at I vist
ikke er færdige eller sådan noget, siger manden til Stephano og inde i Texaco butikken
trækker Vance sin pistol og peger på kioskdrengen og Wrigley's fyren stopper op og
Stephano spørger hvem fanden snakker du om? og manden i Kenzo jakkesættet peger
hen mod butikken og først nu ser jeg snuden af den støvede politibil, ved siden af den
en silhuet lænet op af Texaco butik-muren med en cigaret i mundvigen og en shotgun i
hænderne og han vinker til os, til mig og nu kommer Vance halvløbende ud af butikken,
øjner Audi-boy, peger på ham med pistolen for at få ham til at lægge sig ned men
idioten fatter ikke en skid så Vance skyder ham i hovedet og løber forbi og jeg råber
Vance, bag dig som vores plageånd løfter shotgun'en og der lyder et brag, to brag og
Vance snubler forover, ramt i ryggen og Dean har trukket sit våben og Kenzo-manden
løber forfærdet hen mod sin Mercedes.

Skud mens Vance halter hen mod Roveren. Vic starter motoren. Råb fra Texacotankens
øvrige besøgende. Manden uden ansigt skyder igen og jeg tænker hvad sker der hvis
han rammer een af tankene og det gør han og benzin begynder at vælte ud over det hele
og jeg råber kør Vic kør for helvede! og Vic kører mens jeg sparker bagdøren op og
Vance kaster sig ind og Dean plaffer løs mod manden uden ansigt og der lyder flere
skud, nu også skud ovre fra Texaco butikken som kioskdrengen har fået taget mod til sig

duellen
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og er stormet ud af biksen med en 45'er men han rammer ikke en skid og nu kører vi og
der lyder flere skud og jeg tænker Gud lad os komme væk i live før det hele eksploderer
flere skud bag os Vic har sømmet i bund, svinger faretruende fra side til side jeg kigger
mig tilbage og manden har sat sig ind i sin politibil og kioskdrengen skyder videre og
folk løber forvirret omkring nogle ligger ned der er benzin overalt Kenzo-manden er
nået frem til sin Mercer politibilen speeder op for at sætte efter os og vi er ude på vejen
nu og bag os eet eller andet sted på tankstationen er der een eller anden der lader en
tændt smøg falde til jorden, en ellers harmløs forglemmelse men glødet skaber en gnist
der antænder en lille benzinpøl noget mere antændes går i ild og nu spreder ilden sig
over det hele hen mod tankene politibilen er på vej ud af tankstationen og jeg ser kiosk-
drengens forfærdede øjne da han indser at han aldrig slipper herfra i live og jeg tænker
Gud hvad har vi gjort hvordan er det gået så galt? og flammerne spreder sig kryber op
ad een af benzintankene men vi er heldigvis temmelig langt væk da Texaco tanken og
The Lost Highway Truck Stop opsluges af altødelæggende flammer og der lyder et drøn
af en anden verden og ruder splintres, kropsdele rives fra hinanden af trykket og øjne
brænder op.

Senere hører vi i radioen at ilden på tankstationen krævede 16 ofre, at kun en ung kvin-
de fra Cincinatti overlevede men så døde hun noget tid efter af forbrændingerne og poli-
tiet mener at branden var påsat.

Men nu kører vi væk fra The Lost Highway Truck Stop og Vance er skudt i ryggen og
bag os et flammehav der spreder sig over halvtreds-hundrede meter og ting bliver ved
med at sprænge i luften eet eller andet sted inde i flammerne og bildele og glas og
gummi og blodige kropsdele falder ned overalt, som strøet af en rund hånd fra oven og
jeg tør næsten ikke se mig tilbage mere for det er for grusomt men pludselig ser jeg
noget der bevæger sig inde i flammerne og jeg når ikke at tænke hvad fanden? før jeg
ser den ikke-længere støvede politibil drøne ud af flammerne, nærmest karboniseret og
omgivet af ild og den accelererer og inde bag rattet en skikkelse, en mand uden ansigt
og jeg tænker HVAD FANDEN VIL DU HVORDAN STOPPER MAN DIG HVAD
SKAL DER TIL? Og jeg mærker mit sind briste og der er kun 100 kilometer til Vegas
og dér venter strisserne på at lægge mig i håndjern og føre mig ned af en lang gang og
låse mig inde i tusind år og lige nu virker det som en velsignelse sammenlignet med
dette helvede.

scene ni: forræderen
Vi kører mod Vegas og stilheden er foruroligende, ængstende. Hundrede meter bag os
kører svinet der er skyld i det hele og der er ingen skybrud over horisonten og jeg sved-
er og jeg angrer, angrer ærligt og inderligt og kunne jeg gøre alt om ville jeg gøre det
men alle broer er brændt bag mig. Stilhed i bilen. To biler på vejen og bag os en sort
røgsky og en masse lig. Omkring mig trætte ansigter, blod og desperationen er så
overvældende at jeg ikke kan holde det ud og jeg ryger en smøg og Dean protesterer
ikke, alt imens vi kører videre og der er stille og manden i politibilen holder sig hun-
drede meter bag os, kører lige så hurtigt som os. Pludselig en tanke, et spørgsmål som

duellen

Oversigt over scene otte

I tankstationsekvensen er føl-
gende ingredienser faste: Den
støvede politibil og dens kører,
Audien og den ældre mand i
jakkesættet og kioskdrengen.
Medmindre spillerne lægger en
meget nøje plan, vil det
uværgeligt komme til skudvek-
slinger på tankstationen, men jeg
indrømmer at den scene jeg har
beskrevet er den allermest
filmiske mulighed. Mere
sandsynligt er det, at spillerne vil
forsøge at holde lav profil, eller
at de vil forsøge at stjæle en
anden bil, eller at kun nogle af
spilpersonerne begiver sig ind på
stationen for at købe en benzin-
dunk. Det optimale er uanset
spillernes valg at opnå en
optrapning i spændingen, men
ikke for enhver pris en dødelig
skudduel. At spillerne skal snige
sig rundt på tankstationen og
slippe ind og ud uset kan også
være spændende.
Suma summarum: Denne scene
risikerer meget let at eksplodere
i hovedet på spillederen, så vær
parat til at improvisere, og husk
igen - uanset hvad - at manden i
politibilen kun er ude efter
spillerne. Eksploderer tankstatio-
nen eller dør uskyldige må det
ikke være som direkte årsag af
hans handlinger.
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råber på svar og jeg beslutter mig for at stille det selvom jeg ved jeg kommer til at
fortyde det.

Stephano, hvad er det egentlig du har haft kørende med politiet? Og Stephano svarer at
han da ikke har haft noget kørende med nogen som helst mens Vance synes at vågne op
fra sin døs og de andre spidser ører. Drop det pis lige nu og fortæl mig hvad fanden du
har lavet med strisserne! Stephano kigger på mig med had i øjnene men han holder sin
kæft. Vic siger roligt at det er mig der skal droppe mit pis og at jeg er så skide paranoid
at jeg bringer os alle i fare og jeg svarer prompte: Paranoid eller ej, pizzamand, der er
nogen der har stukket os og det er fandeme ikke mig og så har jeg vel ret til at spørge
idioten her hvad fanden han har haft gang i med strisserne! Noget går op for Dean og
hans siger, sagte, Quinn, det må være Quinn men hvorfor, Vance, hvorfor skulle han
gøre sådan noget? Gu' er det ej Quinn, svarer Vance, jeg har kendt manden i årevis og
han er god nok, så snarere den forpulede Zane. Stephano nikker ihærdigt med hovedet,
siger ja, Zane det svin det må være ham jeg kender hans type, den hævngærrige satan og
så for en bagatel hans forsikring sikkert dækker alligevel. Vic holder øje med vejen og
spørger og hvad så? Hvad så hvis det er den ene eller den anden, hvad fanden gør vi ved
det og hvem fanden er den idiot der har været i hælene på os siden Utah-grænsen og
hvorfor har han ikke prøvet at kontakte os hvis han vil have sine skide diamanter
tilbage, hvorfor, jeg spørger bare, hvorfor? Der bliver stille i bilen igen for der er ingen
der har svar på Vics spørgsmål. Vance kigger ud af vinduet, forstenet. Stephano kradser
sig i håret uden at tænke over det og Dean sidder og stirrer på et billede af sin datter han
har med sig i tegnebogen. Vi kører og der er måske 70 kilometer til Las Vegas og på et
tidspunkt siger Vic med overraskende ro:
Det er Guds straf. Det er Kain og Abel om igen og manden i politibilen vil følge os
resten af vores liv indtil vi har betalt for vores synder. Vi kan ikke slippe fra ham, ikke
slå ham ihjel for han er almægtig. Spillet er tabt.

Og alligevel fortsætter vi mod Las Vegas og jeg finder det af een eller anden grund
ustyrligt morsomt at Vic synes jeg er paranoid.

duellen

Oversigt over scene ni

Scene ni er for så vidt ikke
en afsluttet sekvens. Den
repræsenterer en brøkdel af
de overvejelser spillerne bør
gøre sig under duellen med
politibilen. Spilpersonerne
har forskellige grunde til at
føle sig forfulgt, de har deres
respektive plageånder og for-
mentlig deres respektive
teorier. Selvom scenariets del
to er overvejende action-
præget, skal der være plads
til disse spillerdiskussioner
ind imellem. Men uanset
spillernes teorier og anklager
mod hinanden og tvivl, ændr-
er det ikke ved det faktum, at
de ikke med sikkerhed kan
stadfæste deres forfølgers
identitet og motiver.
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del tre

slutspil

scene ti: løvens gab
De sidste tyve kilometer er der gradvist kommet flere biler på vejen og vi kører
nu ind på Las Vegas ringvejen. For en halv time siden forsvandt vores forfølger.
Siden da har vi ikke set skyggen af manden i politibilen og nu kører vi ind mod
Vegas hvor skyerne er lige så sorte som de var i Denver. Jeg har en underlig
fornemmelse af at være tilskuer til min egen film: in-action start, derefter lang-
som opbygning af spændingen, situationen tilspidses for filmens antihelte og nu
nærmer vi os klimakset. 

Hey, Vic, nu skal vi rigtig ud og boltre os på Dunes, hvad? Stephanos spøg, men
Vic stirrer bare, siger intet, virker så absolut ikke som een der skal ud og boltre
sig nogen steder og det undrer mig, foruroliger mig og i stedet vender jeg tilbage
til mine egne tanker. Hvor meget ved strisserne? Venter de på os i Vegas? Er
Quinn virkelig så loyal som Vance påstår det? Hvilken forbindelse har Stephano
til politiet, og kan jeg overhovedet stole på manden? Løber vrangforestillingerne
af med mig, er jeg ved at gå helt fra forstanden? Indhenter retfærdigheden een til
sidst? Ja, tænker jeg, og som en bekræftelse hører jeg det første fjerne tordenbrag over
Vegas og fortvivlelsen står skrevet i øjnene på alle i bilen.

Vi overhaler en Vegas politibil og alle sidder stille. Vi overhaler en lastbil og jeg ser for
mit indre øje en anden lastbil eksplodere. Vi kører bag en Chrysler med et skilt i bagru-
den hvorpå der står CHILDREN IN CAR men et øjeblik ser jeg kun REPENT. Jeg sved-
er og jeg har kun to cigaretter tilbage i pakken og alle venter vi på forløsning, befrielse
fra det onde og fra ligene i skabene og de indre dæmoner og Vance siger drej til højre
her og i radioen snakker de igen om os og forude tårner Hotel Excelsior sig op over
byens glitrende skyline af casinoer og spillehaller og restauranter.

"De forbrydere, der i morges røvede en armeret transport i Denver skulle ifølge poli-
tikommissær Robert O'Neil fra Denver PD nu være på vej mod Las Vegas. De er sidst
set kørende i en sort Rover stationcar men kan have skiftet bil undervejs. Politiet har
identificeret fire af de fem forbrydere, der dræbte tre mennesker, og alle betragtes de
som særdeles farlige. O'Neil forsikrer, at Denver PD arbejder på højtryk sammen med
Vegas politiet og FBI for at fange morderne."

slutspil

Oversigt over scene ti

Scene ti ligger i forlængelse
af tankstationssekvensen og
har en ren stemningsop-
byggende funktion. Der sker
som sådan ikke noget
udover radiomeddelelsen.
Det er stilhed før stormen
og spillerne skal føle at de
nærmer sig et klimaks.
Samtidig skal de have lej-
lighed til at lægge deres

...Fotsættes næste side
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scene elleve: excelsior

Vi parkerer bilen på parkeringspladsen bag Excelsior og stiger ud. Luften er fugtig og
der stinker af bilos men alligevel er jeg glad for at strække benene, for bare at være ude
af Roveren. Der er mennesker og biler og lys overalt omkring os og det gør os alle syn-
ligt nervøse. Vance forsøger at se cool ud, lader som om han har helt styr på det hele
men facaden er krakeleret og hans fortvivlelse skinner igennem. Vance, Steph og jeg
selv har så godt som muligt forsøgt at dække blodpletterne på tøjet og vi har vores
jakker på og bevæger os nu med raske skridt hen mod hotelindgangen. Jeg knuger pis-
tolen i jakkelommen og hører Vic mumle noget (en bøn måske?) og vi går ind ad
svingdøren, hen til receptionen, spørger til Hr. Kyles værelsenummer, beder receptionis-
ten fortælle ham at vi er på vej op, går så hurtigt hen mod elevatoren, ind i den, kører
op. I elevatoren forsøger Burt Baccarach at dulme vores nerver mens tælleren viser
første sal, anden, tredje, ottende og her stopper vi og træder ud og bevæger os hen mod
værelse 084, banker på og døren går op og vi træder indenfor i Quinns værelse.

Quinn er ældre end jeg troede,
en hvidhåret mand der faktisk
ligner Sean Connery ret meget
og han stirrer på os, fra den
ene til den anden og jeg tror
han ser trætheden men han
siger ikke noget. I stedet find-
er han en kuffert frem som
han lægger på et bord og inde
i kufferten bundter og bundter
af pengesedler og på et tid-
spunkt spørger han om vi har
diamanterne. Vic har sat sig i
en lænestol og synes at
meditere over eet eller andet.
Steph står ved vinduet og kig-
ger ud, ned på trafikkaosset,
Vance tager den lille sorte
velourpose ud af sin inder-
lomme og Dean er gået ud på
gangen af een eller anden
grund. Quinn åbner velour-
posen og hælder diamanterne
ud på bordet mens Vance lukker kufferten og Dean kommer tilbage. Herefter går der en
rum tid hvor ingen siger noget. Så forklarer Quinn roligt og fattet den videre procedure:
Vi dropper ruteflyet. I stedet kører I nu i min bil til lufthavnens private flyveplads, hvor
Ben Stilton møder jer og flyver jer til Phoenix hvor I kun mellemlander for så at flyve
videre til Monterrey. Der er tøj til jer i skabet her, nye pas og papirer. Hvis I skal have
renset jeres sår er der en førstehjælpskasse på badeværelset. Når I kommer til Monterrey
ringer I til mig med det samme. Forstået?

slutspil

strategi: Måske vil de bede
Quinn om at mødes et andet
sted, måske tør de slet ikke
mødes med ham. Og vigtigst:
Hvad gør de hvis de møder
manden i politibilen igen?
Det videre forløb er meget
usikkert set fra scenarieskriv-
erens synspunkt. Spillederens
opgave er uanset spillernes valg
at sikre en sidste konfrontation
med manden i politibilen og at
give Dean Smith mulighed for
at træffe Sit Valg. Men det
behøver ikke at ske på Hotel
Excelsior, som jeg her forudser
det.

...scene ti fortsat: 
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Vance nikker og jeg nikker og Dean nikker og Steph siger kom lige her, der sker eet
eller andet udenfor og jeg hører på hans stemme at han er et skridt fra panikken og jeg
bevæger mig i slow-motion hen mod et vindue og kigger ned og spiler øjnene op og ser
en hær af politibiler køre ned ad gaden fra begge sider hen mod Hotel Excelsior og Vic
står ved siden af mig og han trækker vejret meget hurtigt og kigger ikke ned ad gaden så
jeg følger hans øjne og på den anden side af gaden, lige overfor Excelsior holder en bil
parkeret som jeg kun alt for let genkender og mit hjerte banker vildt og jeg tænker det
holder aldrig op det er et ondt mareridt hvad har jeg gjort hvad fanden vil han hvor kom
de strissere fra hvem har røbet os hvem har stukket os hvad fanden gør vi nu?

Politibilerne stopper tyve meter fra hotellet og nogen trækker mig væk fra vinduet og
een eller anden råber kom nu vi må væk nu og Quinn kigger forvildet på os og siger
følg efter mig jeg ved hvordan vi kan komme uset ud og så åbner han døren og går ud
og vi følger efter og vi går ned ad gangen i slow-motion og et splitsekund har jeg et
frygteligt déjà-vu da jeg hører et karakteristisk Ding og elevatordøren går op.

scene tolv: hans ansigt

De næste to minutter foregår alt i superslow. Mine nerver hænger ude på tøjet og adren-
alinet pumper i mine årer og jeg er bevidst om alt omkring mig, den mindste lyd, den
mindste bevægelse. Quinn tager et skridt, ding, et skridt til og elevatordøren går op, jeg
stopper, Vance kigger på mig, Quinn tager et skridt til og jeg stirrer på elevatoren. Så
kommer han ud af elevatoren, med tunge skridt. Jeg ser først hans beskidte grå buk-
seben og hans store sorte sko, så hans bælte og hans khakifarvede skjorte og hans store
hænder og jeg lægger mærke til pistolen i hylsteret ved hans side og hullerne i hans
skjorte og blodet og soden og så er han ude af elevatoren, ude på gangen og han kigger
ned mens han vender sig om mod os og jeg står som forstenet på gangen på ottende sal
af Hotel Excelsior og så kigger han op på os, på mig, og hans ansigt, hans ansigt...

Alle er stoppet op, selv Quinn, og tiden står stille. Selvom jeg aldrig har set hans ansigt
er jeg sikker på at manden foran os er manden i politibilen og jeg kan ikke tro det. Jeg
havde forventet en morders ansigt, en forvredet grimasse, en brækket næse, hår der stod
op i uredte totter, mørke øjne. Jeg havde forventet en psykopats ansigt. Inderst inde
havde jeg frygtet at vores forfølger var en djævel, en dæmon, noget uvirkeligt og på een
eller anden måde ondt, der kunne retfærdiggøre hans hæmningsløse forfølgelse af os. En
ustoppelig dræbermaskine, måske. Eller en fanatisk håndlanger for en ond bagmand.
Men manden foran mig nu er ung, charmerende og smilende. Han er måske sidst i
tyverne, han har lyst hår og blå øjne, han er glatbarberet og selvom han er snavset og
blodig ser han... venlig ud. Jeg havde forventet en djævel og ser nu ind i en engels øjne.
En mand, som jeg er overbevist om jeg aldrig nogensinde har set før. Ikke Daniel Trent,
ikke Robert O'Neil, ikke Zane. Han er bare en almindelig ung mand i politiuniform, og
han smiler.

slutspil

Oversigt over scene elleve

Scene elleve er rent gætteri.
Måske sker ingen af tingene som
jeg har beskrevet dem, men idéen
er: Spillerne må lægge en ny plan
med Quinn for hvordan de kom-
mer ud af landet. Grundet politi-
ets opmærksomhed vil det være
sikrest for spillerne at tage et pri-
vat fly til en anden amerikansk
by for derefter at flyve ud af lan-
det. Det er i den forbindelse
vigtigt, at spillerne har tiltro til
Quinn. Ellers må de lægge deres
egne planer.
I denne scene bør Dean Smith
træffe sit valg. Skal han forråde
Vance Powell for at redde sig
selv eller skal han holde sin loy-
alitet overfor Vance og de andre?
I min version ringer Dean Smith
til FBI, og det er naturligvis
Deans telefonopringning der er
skyld i at en hær af politimænd
nu er ved at omringe Hotel
Excelsior. Hvis Dean ikke ringer,
har spillerne kun manden i
politibilen at bekymre sig om.
Sidstnævnte dukker selvfølgelig
op på det mest ubelejlige tid-
spunkt. Det møde kan også have
mange udfald, men scene tolv er
mit bud.
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Tiden går igang igen. Quinn ser sig
tilbage. Vance og Dean kigger på
hinanden, som om de deler en hem-
melighed. Steph har hånden nede i
jakkelommen. Vic tager et skridt
frem med hænderne nede langs
siden. Jeg står stille. Manden
trækker sit våben. Dean kaster sig
ned. Vance trækker. Jeg står stille.
Vic tager et skridt til. Og pludselig
siger jeg - uden at tænke det - skyd
ham ikke! Et skud og Vic er ramt i
brystet, hvirvler omkring og kigger
forundret på os. Et skud til, fulgt af
endnu et og en kugle borer sig ind i
Vics baghoved og blod sprøjter ud
af hans mund. Manden tager et
skridt tilbage, bliver ramt igen, og
igen, og igen og en kugle rammer
Vic i armen mens han falder til jor-
den. Jeg står stille. Dean ligger ned.
Manden falder bagover, bliver ramt
igen og halvdelen af hans ansigt er
væk og hans venstre arm dingler
underligt og alligevel skyder han

videre, alligevel er jeg sikker på at han smiler venligt og varmt. Steph bliver ramt i
benet og han hyler af smerte og skyder en kugle til ind i brystet på manden og Vance
trykker bare på aftrækkeren igen og igen, mekanisk og jeg står stille, ude af stand til at
bevæge mig. Nu skyder manden ikke mere og ligger stille på gulvet og Vics krop har
ikke fattet at den er død og Steph tager fire skridt frem mod politimanden og tømmer
resten af sit magasin som en psykopat der stikker igen og igen og igen, i følelsernes
vold. Jeg står stille og på et tidspunkt hører skuddene op og Vic er død og pludselig
hyler jeg af grin da jeg kommer i tanke om at nu bliver min andel af byttet større.

scene tretten: den blå himmel
Hvis jeg skal være ærlig har jeg ingen klar erindring om hvordan vi slap ud af hotellet,
endsige hvordan vi kom derfra og til lufthavnen. Jeg husker en trappe og en masse larm
nede fra hotelfoyeren. Jeg husker sirener og en advarsel i en megafon. Jeg husker et
køkken og en kælder og en lang gang og en bagdør og to politimænd bag den, og jeg
husker at nogen skød dem (måske mig). Jeg husker - som det eneste klare minde - at det
regnede udenfor. Så husker jeg at vi satte os ind i en bil og kørte væk og at det på eet
eller andet tidspunkt gik op for mig at Dean var væk. Ingen kunne forklare hvor han var
henne men noget syntes at være gået op for Vance, omend han holdt det for sig selv.

slutspil

Oversigt over scene tolv

Scene tolv er spilpersonernes
konfrontation med manden i
politibilen. Uanset om den
foregår på Hotel Excelsior
eller et helt andet sted bør
den forløbe nogenlunde ens.
Det sværmer måske med
politi, spillerne har lagt en
plan for deres flugt ud af lan-
det og så dukker politiman-
den op, smilende, og han ser
ikke just ud som man kunne
forestille sig det. Ingen af
spilpersonerne mener
nogensinde at have mødt
denne mand. Han handler
som følger: for det første
siger han intet, for det andet
vil han skyde vildt på
spillerne indtil han er blevet
mejet ned (og spillederen bør
ikke have dårlig samvittighed
over at lade een eller flere
spillere dø under denne skud-
duel), for det tredje skyder
han udelukkende på spillerne
og for det fjerde er han
nærmest umulig at få ned.
Der skal mere end et enkelt
skud til. Måske er han bare
en usædvanligt ihærdig
mand, måske er der vitterligt
noget overnaturligt over
ham...
Grundlæggende kan scenen
her have tre udfald:
Spilpersonerne kan vælge
konfrontationen, og her
lykkes det dem enten at ned-
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Jeg husker at vi stoppede og tvang en yuppie ud af hans cabriolet. Jeg husker at ingen
sagde noget mens vi kørte til lufthavnen. Jeg husker ikke hvad der præcist skete da vi
ankom. Jo, vi mødtes med Ben Stilton og sagde farvel til Quinn. Så var vi pludselig i et
lille fly og hurtigt lettede vi og cirka her genvandt jeg kontrollen over mig selv. Jeg
husker at flyet steg og steg og steg op gennem skyerne. Vance var hvid i hovedet, Steph
rystede over hele kroppen. Jeg husker at jeg blev døsig og gradvist roligere jo højere vi
steg. Jeg husker skyerne og den kølige luft i flyet og nogle få rystelser.

Jeg husker den blå himmel og solstrålerne og jeg husker at jeg herefter faldt i søvn.

epilog

Jeg ser nu at det hele var en illusion. Illusion om frihed og flugt fra fortiden og forson-
ing og forløsning. Reelt sluttede alt da vi blev enige om at begå kuppet i Denver. Reelt
har min skæbne været forseglet i årevis.

Da vi stod af flyet i Monterrey hang tunge sorte skyer over byen og vi satte os ind i en
taxa. Kort efter kommenterede chaufføren hvor pudsigt det dog var med den
amerikanske politibil han så i sit bakspejl. Og hvor støvet den dog var. Her brast illusio-
nen for mit vedkommende.

Jeg ved til den dag idag ikke hvem manden i politibilen er. Jeg tror, at hvis der findes
sådan noget som nemesis eller poetisk retfærdighed, hvis man kan jages af indre
dæmoner, hvis ens samvittighed kan manifestere sig fysisk, så er det svaret. Et bedre
kan jeg ikke give. Vi følte os alle forfulgt og politimanden var alt hvad vi frygtede og
mere til. Kun Vic forstod det, og den dag på Hotel Excelsior tror jeg han ønskede at dø:
Det var hans eneste mulighed for forsoning, den eneste måde han kunne opgive spille-
manien på og søge syndforladelse. På gangen på Hotel Excelsior så han en engel for sig
og besluttede at tiden var inde.

Jeg selv er jaget vildt, og der er mennesker der er ude efter mig, politifolk og mænd i
sort og en støvet gammel vogn. Vance og Steph og jeg er stadig sammen, og vi bliver
rigere for hver dag der går. Troede Vance virkelig at han nogensinde kunne opgive sin
forbrydertilværelse? Var der en stund hvor jeg rent faktisk mente, at bare vi kunne nå til
Monterrey ville alle problemer forsvinde? Og troede Steph mon virkelig på at han kunne
flygte fra sin fortid? Måske troede vi alle på det, blændet af illusionen. Men vi lever nu
på lånt tid, alle broer er brændt bag os og i mit livs bakspejl ser jeg en gammel støvet

epilog

Oversigt over scene tretten

Scenariets reelle klimaks er
konfrontationen med politi-
manden. Spilpersonerne skal
have en god chance for at klare
deres flugt til lufthavnen
uanset antallet af politimænd.
Det er okay at skabe  spænding
omkring situationen, men for-
løbet her må ikke trække i
langdrag. Scenariet er for så
vidt slut, medmindre spillerne
har andre planer. Vel skal de
mærke at de har politiet i
ryggen, vel forfølges de måske
endnu af politimanden (og i så
fald kan spillederen improvis-
ere en biljagt i byen), men
konfrontationen i scene tolv er
klimakset og scene tretten er
blot kaotiske efterdønninger.
Hvis Dean tilkaldte politiet/
FBI må han nu beslutte hvor-
dan han skal forholde sig til
tingenes tilstand, medmindre
han da allerede er blevet skudt
af politimanden eller sine
kumpaner.

skyde politimanden eller de
bliver selv skudt. Eller også
kan spilpersonerne flygte over
hals og hoved, ude af stand til
at hamle op med overmagten.
Medmindre samtlige spilper-
soner er døde, følger scene
tretten uanset om spillerne er
flygtet fra politimanden eller
har skudt ham.

...scene tolv forts.
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politibil der nærmer sig, nærmer sig, og når den en dag indhenter mig, indhenter os, så...
Ja, hvad så? Så plaffer jeg svinet ned og sørger for at gøre jobbet ordentligt denne gang.
Ja. Sådan bliver det.

I mellemtiden har Vance lagt en plan og vi har en travl dag i morgen.

epilog

Oversigt over epilog
Epiloget er velsagtens scenari-
ets løftede pegefinger. Det er
en morale der reelt gør Jagten
Går Ind til et no-win scenarie.
Som spillerne lander i
Monterrey opdager de på eet
eller andet tidspunkt den gamle
støvede politibil, og det uanset
hvor mange huller de har skudt
i dens fører på Hotel Excelsior.
Her slutter scenariet. Spillerne
får ikke lov til at reagere på
det, de får ikke lov til at stille
spørgsmål. De opdager
politibilen og hermed punktum.
Det betyder, at spilpersonerne
ikke kan slippe af med deres
forfølger. Det betyder, at deres
forfølger ikke er en almindelig
person. Og hvis spillerne
tænker den tanke til ende bety-
der det, at manden i politiman-
den er en manifestation af
spilpersonernes indre dæmoner,
samvittighed, personlige
plageånder. I sidste ende bety-
der det, at spilpersonerne ikke
formår at fornye sig, ikke kan
råde bod på deres ugerninger
og er fordømt. Spilpersonerne
har måske nok klaret den
umulige opgave at flygte med
en million dollars i diamanter
til Monterrey, men de er for
evigt forfulgt og plaget af deres
samvittighed.

27



appendiks

indhold
Spiller Intro/ Sorte skyer over os

Planen

Persongalleri

Spilpersoner: Vance Powell
Dean Smith
Stephano Fernandez
Peter Astin
Vic Cheritto

Vance og de andre
Dean og de andre
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Peter og de andre
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spiller intro
sorte skyer over os

Og bag os hører jeg sirenerne og de nærmer sig og jeg tænker at vi skal væk, væk nu, selvom vi
holder tidsplanen perfekt og intet burde kunne gå galt nu og jeg trækker vejret hurtigt, meget hur-
tigt og jeg hopper ind bag i Forden som Steph har stjålet og vi kører væk fra krydset med diaman-
ter for over en million dollars med os i en lille sort velourpose og jeg tænker at det ikke var
meningen at nogen skulle dø men det skete og nu er der alligevel ikke noget at gøre ved det så vi
skal væk, væk og jeg hører lyden af sirenerne og trækker vejret hurtigere, adrenalinet pumper og
jeg bliver af een eller anden grund træt, så træt og synker hen på bagsædet i den røde Ford. I en
anden verden er solen ved at stå op men jeg kan ikke se den og der er sorte skyer over os og jeg
tænker: det bliver en lang dag.

Planen: Stop transporten på hjørnet af Bellevue og Jefferson. Bryd låsen op og smid gasgranaten
ind. Få vagterne ud og ned at ligge, husk at fjerne våben. Vance holder øje med de blå, har kontrol
over tiden og den forventede response-time. Dean er vores låsesmed og står for at bryde trans-
porten op, mens Peter og Vic holder vagterne i skak med fuld-automatiske rifler indkøbt gennem
en pålidelig mand fra South Brooklyn. I bilen sidder Stephano klar til at køre så snart vi er inde og
har varerne med os. Når jobbet er overstået: Skift til sort Rover stationcar på parkeringspladsen
bag K-Mart ved Saunders, tøjskifte, brænd beviserne i den gamle bil, så afsted til Las Vegas. Kør
på de små veje, undgå for mange møder med andre, brug kun de små tankstationer, bare kør og
sørg for at nå hurtigt frem. Estimeret rejsetid: ni-ti timer. I Las Vegas: Møde med Quinn på Hotel
Excelsior, aflevér diamanterne og modtag en million dollars, nye papirer og pas, skift tøj, ny bil.
Så til lufthavnen og med Flight 912-A til Monterrey, Mexico. Herefter frihed. Og en million dol-
lars i små sedler, ikke til at spore, lev lykkeligt til dine dages ende.

Men nu sidder jeg i bilen og vi kører ud af Denver og tre mand er døde ved min hånd og det gik
galt, og jeg vil bare væk og Monterrey virker som en fjern by i et andet univers. Hvorfor fanden
skulle idioten lege helt? Hvad helvede er der sket med verden? Når der står to prof'er med fuldatu-
tomatisk ildkraft holder man bare sin kæft og gør som der bliver sagt. Men det gjorde han ikke og
nu er han død og det er hans to venner også. Pis, pis, pis men på den lyse side: Nu er der ingen til
at identificere nogen som helst. Med lidt held har de blå ingen anelse om hvem og hvor mange der
var med til jobbet. Vær positiv: Nu er friheden og en million dollars ikke langt væk. Møde med
Quinn i Vegas. Fly til Monterrey. Lev lykkeligt til dine dages ende.

Vi kører ud af Denver i en sort Rover stationcar og over os er himlen sort og det tordner over
Denver og jeg sluger to piller og tænker på en million dollars mens Stephano sætter farten op,
kører ud på ringvejen. På hjørnet af Bellevue og Jefferson myldrer det med hævngærrige
politimænd men de har ingen chance for at finde os for ingen har set os og om ti timer er vi væk.
Væk. Jeg kan ikke se det men jeg ved at der er blå himmel over Vegas.
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planen
Vance Powell og hæleren Quinn er planens ophavsmænd. Gennem en af sine utallige
kontakter fik Quinn for to måneder siden nys om at en armeret transport den 6. august
skal køre for 1,2 millioner dollars i diamanter til en boks i Denvers centrum. Quinn kon-
taktede som så mange gange før Vance Powell, og Vance har siden da stået for den
praktiske udformning af planen og for crewets sammensætning. Gruppen er sammensat
af en overordnet koordinator (Vance), en kører (Stephano, Rogers afløser), en teknisk
ekspert (Dean) og to sikkerhedsfolk (Vic og Peter).

Vances plan er som følger: Klokken fem om morgenen den 6. august torpederer en
robust lastbil transportvognen på hjørnet af Bellevue og Jefferson, et ubeboet kryds i
Denvers udkant. En anden bil ankommer på samme tidspunkt og Dean springer hurtigt
ud, mens Vance sætter kronometeret igang. Dean står for at sprænge transportens dør
op, mens Vic og Peter står parat med fuldautomatiske rifler. Steph er klar til at køre
crewet væk så snart diamanterne er i hus. Inde i transportvognen er der tre bevæbnede
vagter, som tvinges ud med gasgranater. Udenfor tvinges de til at lægge sig ned på jor-
den mens Vic tager deres våben fra dem og Dean åbner boksen indenfor.

Når Dean har diamanterne sætter alle sig ind i bilen og kører sammen til en øde parker-
ingsplads bag K-Mart ved Saunders, hvor der skiftes til en sort Rover stationcar og der
skiftes tøj. Det gamle tøj samt våbnene bliver i den gamle bil, som Dean sidenhen
sprænger i luften. I den nye bil ligger pas og papirer, en stjålet mobiltelefon samt hånd-
våben men intet tungt skyts. Umiddelbart efter at Dean har placeret sin bombe, kører
crewet væk og ud af Denver, forhåbentlig uset.

Quinn venter på crewet på Hotel Excelsior i Las Vegas. Da flyrejse formentlig er en
dårlig idé, er Vances plan at køre i bil fra Denver til Las Vegas og udelukkende køre ad
landevejene. Den estimerede rejsetid er otte-ni timer. Herunder bør gruppen undgå kon-
takt så vidt muligt, og udelukkende bruge telefonen i nødstilfælde. I Las Vegas venter
Quinn med pengene. Efter at have byttet diamanterne for en million dollars i rede penge
udleverer Quinn her nye identitetspapirer, pas og tøj samt flybilleter fra Las Vegas
lufthavn til Monterrey i Mexico. Hvis almindelig flyrejse af en eller anden grund ikke er
mulig, kan Quinn skaffe privat og mere diskret flyvelejlighed fra Las Vegas' private fly-
veplads. Vance er garant for at Quinn er 100% pålidelig og loyal.

Når gruppen ankommer til Monterrey deles byttet og de enkelte er som sådan fri til at
gøre som de lyster, dog med den betingelse at de formodes at blive i Mexico en måneds
tid. Herefter er det op til den enkelte om han tør vende tilbage til Denver.

Hvis det skulle have interesse for nogen tilhører diamanterne Kristoffer Zane, en korrupt
forretningsmand der ofte har været i politiets søgelys. Vances formodning er, at Zane vil
se sig tilfreds med at lade forsikringen dække tabet af diamanterne og ikke søge hævn
over crewet der stjal dem.
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persongalleri

manden i politibilen
Lad det være sagt med det samme: Jeg ved ikke hvem spilpersonerne for-
følges af. Jeg ved, at det er en entitet der er ude på at slå spilpersonerne ihjel,
som af uvisse årsager er deres private plageånd. Selvom jeg kalder ham for
politimanden og manden i politibilen er han på ingen måde tilknyttet politiet i
nogen af USAs stater. Jeg ved, at politimanden er stor og bred og har en
engels ansigt, lyst hår og blå øjne og et saligt smil om læberne. Jeg ved at
dette ansigt opsluges af skyggerne omkring ham, sådan at spillerne kun ser
det til aller sidst. Jeg ved at manden på intet tidspunkt i scenariet siger noget
til spillerne. Jeg ved at manden er uforsonlig og ihærdig, selvom han ikke
som sådan er Ond. Manden i politibilen har ikke nogen identitet. Han er den
spillerne forestiller sig han er, deres største frygt og værste mareridt.
Han er den hævngærrige Kristoffer Zane, ude efter Stephano Fernandez. Han
er Guds udsending der vil straffe Vic Cheritto for hans synder. Han er Peter
Astins samvittighed, manden i sort der truer med at trække Pete ned i vanvid-
dets afgrund. Han er FBI-manden der har set sig sur på Dean Smith. Han er
Robert O'Neil, den eneste politimand der måske kan fange Vance Powell før
det er for sent. Han er bagmanden Quinn der må stikke sit crew for at redde
sig selv eller måske bare har set sig sur på dem. Han er spilpersonernes dystre
fortid, der nu truer med at tilintetgøre dem. Og så videre...
Hvad vil han så, denne entitet? Jo, han vil tilintetgøre spilpersonerne. Han vil
straffe dem for deres synder. Han vil hævne sig på dem. Han vil have dem til
at angre.
Manden i politibilen lader sig ikke stoppe, og spilpersonerne kan som sådan
ikke undslippe ham. Han er ikke et menneske af kød og blod, han er snarere en ånd, en
manifestation af spilpersonernes frygt og samvittighed. Det gør ham de facto udødelig,
omnipotent, selvom dette ikke skinner igennem før til aller sidst i scenariet.

politikommissær robert o'neil
O'Neil, politikommissær ved Denver PD, er en fanatiker. Han sover lidt, spiser take-
outs, bor i en etværelses-lejlighed, køber nyt tøj i stedet for at vaske, glemmer at barbere
sig, har stort set ingen venner, ingen familie, arbejder altid og spøger aldrig. Han er
stamkunde hos Denvers eskortfirmaer og er blottet for sociale kompetencer. Han er en
fantastisk menneskekender men har endnu ikke fundet hoved og hale i sit eget sinds
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labyrint. Robert O'Neil er et rovdyr, og han har skabt sig et ry for det. I forbrydermiljøet
indgyder han respekt og frygt. Han er manden man ikke vil have efter sig.
O'Neil er kendt for sine psykologiske tricks. Han hetzer sine ofre til de begår en fejl, og
så står han på lur, klar til at springe. O'Neil lyver og bedrager og spiller spillet på
forbrydernes egne præmisser, og selvom det gang på gang har bragt ham i uføre
blandt hans egne gør det ham til en frygtelig modstander. For Robert O'Neil kan
finde på hvad som helst i jagten på sit bytte.
Selvom Robert O'Neil ikke har nogen reel funktion i scenariet, er det sandsynligt at
spillerne på et tidspunkt vil spørge til ham. Ovenstående informationer om rovdyret
O'Neil burde da være med til at hetze spillerne yderligere og fremme stemningen af
paranoïa i gruppen. Kan det være O'Neil, der har igangsat jagten på dem? Leger
han med dem? Hvor meget af hvad der bliver sagt i radioen er sandt og hvor meget
er opspind?

quinn
Quinn er marionetføreren der trækker i trådene og får ting til at ske omkring sig.
Han er en grå eminence som omtales som en myte, en mand ingen har mødt men
alle har hørt om. Quinn tilskrives nogle af de største kupplaner i USA, og utroligt
er det at han endnu har undgået politiets søgelys. Det skyldes måske Quinns
imponerende netværk af kontakter, stikkere, forretningsbekendtskaber og hans
væld af forskellige identiteter. Quinn er en nær alvidende mand, der har pulsen på
såvel politimiljøet som det kriminelle miljø. Og Quinn er en forsigtig mand, der
ikke er sky for at droppe et velplanlagt job fordi noget ikke stemmer, ikke føles rigtigt,
er for risikabelt. Men Quinn er til at stole på. Hvis noget ikke huer ham skal han nok
sige det højt. Indtil da er han pålidelig og vil gøre sit yderste for at hjælpe det crew, der
arbejder for ham.
Af udseende ligner Quinn i og for sig en rar mand. Det ville ikke være forkert at sam-
menligne ham med en aldrende Sean Connery. Hvidt hår, dybe øjne og markante ansigt-
stræk, kun lidt buttet og endnu såre karismatisk. Quinn taler med en tyk sydstatsaccent,
skønt ingen ved om den er falsk. Manden synes at mestre mange sprog og han menes at
have opereret i såvel Europa som Sydamerika.
Quinns funktion i scenariet er at være spillernes hjælper, selvom de formentlig vil mis-
tænke ham for at have stukket dem. Men Quinn er reel nok, og så længe han ikke føler
sin sikkerhed kompromitteret vil han hjælpe spilpersonerne så vidt muligt. Quinns
opgave er at hæle de stjålne videre, og for det modtager han en sjettedel af udbyttet,
200.000 dollars.
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kristoffer zane
Selvom Kristoffer Zane ikke har nogen direkte indflydelse på historien, vil spillerne
sandsynligvis mistænke ham for at stå bag forfølgelsen. Stephano Fernandez kender
ham særdeles godt, Vance Powell har hørt om manden og derfor er en kort introduktion
på sin plads her:
Kristoffer Zane er først og fremmest en forretningsmand, der har fingrene i alskens
smudsige foretagender. Narkohandel, urene børsspekulationer, illegale handler... I virke-
ligheden er det et under, at Zane endnu ikke er blevet taget af FBI, for han er både
skødesløs og ubetænksom. Han er en følelsernes mand, og det er kun et spørgsmål om
tid før han går ned med flaget. Men det betyder også at Zane er en hævngærrig mand,
besat af penge og ude af stand til at kontrollere sin blodtørst når tingene går ham imod.
Som for eksempel i denne situation, hvor Zane absolut ikke har tænkt sig at lade en for-
brydergruppe slippe afsted med at have bestjålet ham. Nej, Zane vil have hævn, og
skønt det ikke er ham der har sendt manden i politibilen efter spilpersonerne kunne det
snildt have været sådan. Zane vil have hævn, og Stephano Fernandez kan bevidne om
hans natur.
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spilperson: vance powell
Engang, for tolv år siden eller måske tretten, var der en af gutterne jeg arbejdede med
der spurgte mig hvorfor jeg gjorde det, hvorfor jeg blev ved selvom jeg kendte risikoen,
selvom jeg vidste at de blå ville være i røven på mig til min død. Jeg svarede, at det var
det eneste bevis jeg havde på at jeg overhovedet var i live. Fyren fattede ikke en skid,
og sandt at sige gjorde jeg vist heller ikke selv. To år senere, på en restaurant, var der en
(nu afdød) mafiamand der spurgte om det samme og jeg svarede præcis på samme
måde. Jeg er fordi jeg begår kup og jeg begår kup fordi jeg er. Mobsteren fattede ikke
en skid, men det gjorde jeg.

Skønt jeg kan mærke at de ånder mig i nakken er det endnu aldrig lykkes strisserne at
sætte mig bag tremmer. Fordi de ikke fatter pointen. Fordi de ikke forstår, at når de går
hjem om aftenen og lader sagsmappen ligge på kontoret, så arbejder jeg videre. Jeg
lever og ånder for det næste kup, den næste plan, det næste røveri. Jeg er koncentreret,
beslutsom, jeg tøver ikke, jeg kender alle deres metoder, jeg laver mit hjemmearbejde
og fremfor alt: Jeg har hjertet med mig på arbejde. Jeg overvinder mig selv hver dag og
derfor, kun derfor er jeg vitterligt i live og det er der aldrig nogen der har fattet. Og så
længe de ikke indser det, fanger de mig ikke.

Denne gang er det deres sidste chance, for det er det sidste kup jeg nogensinde begår.
Som en klog spiller slutter jeg karrieren på højdepunktet, hvis alt går vel som en rig
mand. I morgen går det løs og jeg er spændt, måske endda nervøs, enddog bange. I mor-
gen er det deres sidste chance for at fange Vance Powell. Derefter forsvinder jeg i en
røgsky for aldrig at blive set igen, og både de og jeg vil vide at jeg er for professionel,
for klog til nogensinde at vende tilbage til Denver. Hvis alt går vel sidder jeg i
Monterrey i morgen aften med en Daikiri i hånden og over en halv million dollars på
kontoen.

Men først er der noget der skal overstås: Et kup mod en armeret transport. Inde i trans-
porten for cirka 1.2 millioner dollars diamanter. Men også tre vagter der skal uskadelig-
gøres. Uskadeliggøres, ikke slås ihjel. Og derefter en køretur fra Denver til Vegas, hvor
vi mødes med Quinn som har pas, papirer, billetter og penge klar. Derefter fly til
Monterrey og så er jeg væk, fri og de fanger mig aldrig og det vil ærgre dem mange år
fremover at de altid var så tæt på men alligevel ikke og en dag vil der blive skrevet om
mig for jeg er den bedste røver Denver nogensinde har kendt.

Jeg ligger på sengen og ryger, stirrer op i loftet på viften der snurrer rundt og blæser
kold luft på min krop og jeg smiler, også selvom angsten knuger min mave og jeg er
spændt på hvad morgendagen bringer. Jeg ligger på sengen i en time, stille, rolig,
nærmest mediterende. Men så pludselig stemmer fra en fjern fortid: Vores problem,
Vance, er at vi selv tror på at vi kan blive ved og ved, at vi ikke opdager vores egne fejl.
Vi tror at vi er så gode som altid men vi bliver gamle, Vance, og vi begår fejl, og vi
taber gnisten, Vance. Stemmen tilhører Harry Revell, en gammel ven, nu livstid på
Folsom, troede han kunne blive ved men han blev for gammel. En anden stemme, fra en
forelæsning jeg engang hørte på NYU: En forbryder af den slags jeg taler om her kan
som sådan sammenlignes med en ryger eller en alkoholiker. De holder altid op i mor-
gen. Men når de først tænker sådan er vanen så stærk at de reelt ikke kan stoppe.
Forbrydelse er patologisk. Endnu en stemme, denne fra en døende kvinde, min hustru:
Jeg elsker dig alligevel, Vance. På trods og fordi. Du tror måske at du en dag holder op,
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men det gør du ikke Vance. Du kan ikke holde op og det bliver dit fald, ligesom det har
betydet ulykke og sorg for dem omkring dig. Men jeg elsker dig Vance, og jeg er sikker
på at vi mødes i evigheden. Nu min egen stemme, afvisende og kold og brutal: Pis og
løgn alt sammen, det er hvad det er. Selvfølgelig kan jeg holde op. Gu' er jeg på mit
højdepunkt. Jeg har ikke begået nogen fejl. De fanger mig ikke. Og tro mig, det her er
det absolut sidste kup.

Men som jeg ligger på sengen og stirrer op i loftet kryber en irriterende tvivl ind under
huden på mig, en sagte hvisken der siger at alt ikke er som jeg tror, og en sørgelig vise
fremført af alle de mennesker jeg nogensinde har mødt og alle de mennesker jeg har
berøvet og snydt og dræbt anfægter min tro på mig selv og alt er ikke som det skal være
og i det øjeblik overvejer jeg for første gang rigtig hvad alt det her betyder, hvad jeg
egentlig har tænkt mig at gøre. Jeg har tænkt mig at holde op og flytte fra Denver.
Forbrydelse er patologisk, siger en stemme. Jeg er på toppen, de kan ikke fange mig. Vi
taber gnisten, Vance, siger en stemme. Jeg er den bedste og jeg begår ikke fejl og derfor
kan det ikke gå galt og hold så kæft og lad mig være i fred og fat det så, een gang for
alle, det er mit sidste kup og DET GÅR IKKE GALT, råber jeg pludseligt ud i lokalet så
det runger i hele værelset.

Fra sit dødsleje hører jeg Vanessas svage, døende stemme: Nej, Vance. Det går ikke galt.
Ligesom det ikke gik galt da din makker gik amok og skød mig. Ligesom det ikke gik
galt da strisserne satte dit hold bag tremmer i fem år. Det går ikke galt fordi du er den
bedste, Vance, og jeg elsker dig alligevel. På trods og fordi, Vance.

Min kone, Vanessa, døde for over fem år siden og i det øjeblik indser jeg, at jeg stadig
ikke er kommet over tabet, og som jeg ligger på sengen og stirrer op i loftet ser jeg sorte
skyer og en lang øde vej som fører ud i fremtiden og hvad der venter mig dér har jeg
ingen anelse om. Men der er sorte skyer over mig og om få timer går det løs.
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Oversigt over karakteren

Vance Powell er mesterfor-
bryderen over dem alle. Han
begår kup fordi det er det
eneste han kan. Men på det
seneste er han måske begyn-
dt at blive lidt for selvsikker,
lidt for overmodig. Er han
mon ved at blive for gam-
mel? Vances kone er
allerede død på grund af
ham, samvittighedskvalerne
er ikke længere til at
fortrænge... Vance ønsker
vitterlig at stoppe mens
legen er god, men er det
overhovedet muligt for
ham? 
Vance Powell er først og
fremmest en taktiker (tactics
80%). Han kender en hel del
til politiets metoder (police
savoir-faire 75%), og til de
kriminelles (crime savoir-
faire 80%). Han er en glim-
rende leder, en okay kører
(driving 55%) og er heller
ikke helt ueffen med en pis-
tol (pistol 65%).



dean smith



spilperson: dean smith
Det var en kold oktobermorgen og de havde ringet på døren. Dean havde åbnet døren og
dér havde de stået i dørkarmen, tre mand høj og Dean vidste da at det var forbi. Alt var
forbi og nu ville problemerne vælte ind over ham som sværmende fluer om en kokasse.
Dean Smith vidste da at han stod ved et kryds i sit liv og at den planlagte rute endte i en
blindgyde og de tre mænd havde drukket kaffe med Dean og konverseret venligt og
smilet og da de langt om længe, efter mere end to timer havde stillet ham spørgsmålet
havde Dean lænet sig tilbage i stolen på grådens rand, havde så kigget alvorligt på dem
og nikket. Da havde de lagt en konvolut på stuebordet og var gået igen og den nat sov
Dean Smith ikke.

Siden da har du ventet men snart er ventetiden forbi og du skal holde dit løfte men på
det seneste, de sidste uger, de sidste mange nætter har du ligget søvnløs og debatteret
situationen med dig selv og noget dybt inde i dig prøver at overbevise dig om at det her
er en fejl, at du ikke kan skal må bør gøre det du dengang lovede og du er besat af
tankerne og de vil ikke forsvinde men snart er ventetiden forbi og du må træffe en
beslutning.

Flashback: En gåtur. En rød ballon i den ene hånd, en lille pige i den anden, træer
omkring jer og som I går ned ad den snævre allé smiler du og solen skinner og du
knuger Jamies hånd som var det sidste gang du skulle holde den. Hun kigger op på dig
med is i hele sylten og hendes hår er langt nu og det dufter af lavendel og hun siger far,
se! en svane. Senere den dag afleverer du Jamie igen hos Lauren og det lykkes dig at
føre en venskabelig samtale med din eks og Jamie kysser dig farvel og du kysser hende
farvel og to timer senere står du i en nondeskript lejlighed i et ligegyldigt kvarter i een
eller anden by og du har lige pumpet een eller anden du ikke kender fuld af bly og du
tænker hold kæft hvor jeg dog holder af den tøs.

Nu: I morgen går det løs. Ved daggry overfalder I fem mand høj transporten og to min-
utter senere kører I fra Denver mod Vegas og i Vegas venter Quinn med pas og papirer
og så flyver I til Monterrey, til sammen en million dollars rigere. Derefter ved du at
Vance forsvinder for evigt, trækker sig tilbage. Det er hans sidste job, også selvom han
ikke selv vil indrømme det. Efter diamantkuppet forsvinder din ven Vance Powell og
trækker sig tilbage. Og du er alene tilbage. Men først har I et job der skal overstås, en
transport der skal røves og en ti timer lang køretur fra Denver til Vegas. Derefter er
Vance væk og det er du også. Bortset fra at det er du ikke og det er det der er essensen i
dilemmaet.

Flashback: Diskussionen er ophedet. Pietro mener han bliver snydt for sine penge og
Vance prøver at berolige ham og Dean råber til Pietro at han fandeme skal holde sin
kæft lige nu og det gør han utroligt nok og Vance fordeler pengene imellem dem. Penge
skifter hænder og de tre mænd kigger på hinanden. Jeg rydder op her, siger Pietro så og
stirrer tomt på Vance og Dean. Vance siger okay, vi ses nok ikke igen og vender sig om
og går og Dean følger efter. På vej hen mod døren mærker Dean adrenalinsuset falde,
slapper mere af nu og ser så Vance kigge tilbage og som Vance spiler øjnene op hører
Dean et velkendt klik bag ham og i det øjeblik ser han sin egen begravelse for sig. Som

Oversigt over karakteren

Dean Smith er en splittet
mand, splittet mellem hans
kærlighed til datteren Jamie
og hans loyalitet overfor
Vance Powell. Dean ved
endnu ikke hvordan han skal
forholde sig til FBIs aftale,
men uanset hvad skal
beslutningen tages når han
når Las Vegas. Valget synes
umuligt.
Dean Smith er et rart men-
neske, der inderligt tortur-
eres af det moralske dilem-
ma han er tvunget ud i.
Faderen Dean ønsker intet
andet end at være sammen
med sin datter. Men forbry-
deren Dean ved, at jobbene
sammen med Vance er det
eneste der giver hans liv
indhold, det eneste der
skaber spænding i en ellers
grå hverdag.
Deans rolle i gruppen er
som tekniker. Han er øvet i
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....fortsættes næste side
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i slow-motion kaster Vance sig fremover mens han trækker sit våben og Dean viger til
side for ham og der bliver affyret et skud og et til og et til. Pietro Moreno falder til jor-
den, skudt i hoved og mave. Vance Powell falder til jorden, ramt i brystet og Dean
Smith ved at han nu skylder sit liv til den mand der ligger for hans fødder. Vance Powell
har reddet hans liv.

Oktober: "Mr. Smith. Aftalen er som følger og den er meget simpel: De går fri og han
falder. Ved Deres næste job kontakter de os og så ordner vi resten og De bliver
naturligvis anklaget men tiltalerne frafaldes grundet een eller anden teknikalitet og De
kan derefter leve lykkeligt til Deres dages ende. Eller De kan vælge at holde fast i Deres
patetiske loyalitet overfor en farlig forbryder og tro mig, Mr. Smith, så finder vi Dem og
så låser vi dem inde for evigt. Tænk på Deres datter, Mr. Smith, tænk på hvordan det må
være for hende at vokse op uden far. De skal bare foretage eet telefonopkald og så
forsvinder alle problemerne, Mr. Smith. Hmm?"

Og Dean Smith havde lænet sig tilbage i stolen på grådens rand, havde så kigget
alvorligt på dem og nikket og de havde lagt en konvolut på stuebordet og var gået igen
og den nat sov Dean Smith ikke og siden da har tanken plaget ham og siden den kolde
oktobermorgen har du ikke kunnet finde ro for du nægter at træffe det valg der skal
træffes. Du har kendt risikoen længe men situationens alvor er først gået op for dig nu,
her hvor du skal vælge mellem din datter og manden der har reddet dit liv og det er et
umuligt valg og der er ikke lang tid til solen står op og det går løs og efter køreturen til
Vegas skal du bare ringe een gang til Lars Gantry, FBI, og så er det hele forbi. Så er det
hele forbi.

Dine skridt giver genlyd i den tomme lejlighed som du træder hen mod hoveddøren og
du rækker ud efter dørhåndtaget og kigger dig over skulderen men bag dig er alle broer
brændt og bag hoveddøren er en solid mur med inskriptionen: This is not an exit.

brugen af computere (comput-
ers 65%), han er ekspert i elek-
tronik mhp. sikkerhed og
overvågning (electronics 80%).
Dean er heller ikke nogen
dårlig mekaniker (mechanics
70%), og kommer alt til alt kan
han også affyre et våben (pistol
50%) selvom det ikke er hans
specialitet. Så hellere sprænge
ting i luften (demolitions 75%).
Dean er desuden overbevist
afholdsmand og ikke-ryger.
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stephano fernandez



spilperson: stephano fernandez

Nu: Går hen mod bilen i raske skridt og der er store tordenskyer over Denver. Han går
med oprejst pande og hans blik er udfordrende, han er en selvsikker mand, en farlig
mand. Steph sætter sig ind i Sedanen og finder nøglen frem fra jakkelommen og han
smiler for denne gang tilsmiler lykken ham måske, måske kan vilje flytte bjerge og
måske er mennesket vitterlig Herre over egen Skæbne. Jeg er min egen lykkes smed,
tænker Stephano Fernandez og motoren spinder som en stor ulden kat. Men så et glimt
af en strisserbil om et hjørne, Steph kigger bort og hans øjne falder på en smykkebutik
på den anden side af gaden og dybe furer zigzagger over hans solbrændte pande og
Stephs øjne bliver små og ser en fortid der er så sort som skyerne over storbyen.

Før: En walk-in-the-park kurérmission for magnaten Kristoffer Zane, en mand der spiser
politiaflytninger til morgen-, middags- og aftensmad og griner af politimesteren når han
spotter ham på Alfredo's. Denne opgave er Stephs tredje for Zane, og tredje gang er ikke
lykkens gang. Ved ankomst vil køberne ikke betale for varerne, een beskylder en anden
for noget, trusler og så et skud mens Steph står ved bilen og håber på at det hele bare er
en ond drøm men det er det ikke og nogen trækker og Steph trækker og der bliver skudt
og et sted alt for tæt på lyden af sirener, og nu går det hele meget stærkt og der ligger
døde mennesker på jorden og varerne ligger spredt ud over det hele og Steph kører væk
i en fart mens sirenerne nærmer sig.
Senere: Zane er pissed-off i stor stil. Hvor er hans varer, hvad gik galt, hvorfor fik
Stephano dem ikke med sig igen, hvad bliver han egentlig betalt for eller har han måske
slået en handel af med strisserne? Anklager torpederer luften men i sidste ende synes
Zane at falde til ro og Stephano kan ikke helt tro på det, det virker lidt for nemt og
ganske rigtigt:

To dage senere kaster Stephano sig ned mens kuglerne hvisler forbi ham og en sniper på
et tag forbander sit uheld. Steph er ramt i armen, ligger bag tre skraldespande ude foran
sit hjem og ved nu hvordan Kristoffer Zane straffer fejltagelser og som snigskytten tager
sigte forbander Steph Kristoffer Zane og ondt blod raser i hele hans krop. Derefter ruller
han væk fra skraldespandene og ved et mirakel tager han kun en kugle i benet og det
lykkes ham at køre levende fra et professionelt mordforsøg og tre måneder senere holder
Steph stadig lav profil, selvom Zane synes at have indstillet klapjagten nu og Stephano
Fernandez ånder lettet op og tænker på hævn.

Halvandet år efter: En minimal brøler under et uvigtigt kup og Steph sidder i et
forhørslokale og strisserne er overalt omkring ham, presser ham, råber ad ham, ydmyger
ham og Steph overvejer hvad det mon er skæbnen har imod ham. Efter 42 timer indgår
han aftalen og slipper for fængsel. Stephano Fernandez korser sig, forbander sig selv,
hader verden og politiet og sit evige uheld men mest af alt sig selv og han nikker, siger
ja, hører en fjern stemme i det lille lokale instruere om en masse men Steph registrerer
kun de sidste sætninger. Mr. Fernandez, De arbejder for os nu. Glem det aldrig. Og
Stephano ved i det øjeblik at han vil komme til at fortryde sin beslutning bittert når der
er gået en uge og ondt blod raser i hele hans krop og han tænker på hævn. Og på en fri-
hed, der synes for evigt tabt.

Oversigt over karakteren

Stephano Fernandez er out-
sideren i gruppen, en mand
der forfølges af uheld men
holder fast i den for ham
essentielle tro på at han er
sin egen lykkes smed. Af
een eller anden grund går
ting galt for Steph: Først
overlevede han med nød og
næppe forbryderbossen
Kristoffer Zanes mord-
forsøg, senere er han blevet
tvunget til at arbejde som
"dobbeltagent" og stikker
for Denvers politi. Stephano
er rasende på sig selv og
verden, hævngærrig, og han
føler sig afmægtig, som en
brik i et spil han ikke kon-
trollerer. Nu er Stephano
opsat på at genfinde den fri-
hed han i virkeligheden
aldrig har haft. Han vil væk.
Stephano er den der skal
køre crewets bil fra Denver
til Las Vegas. Steph er en
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Nu: Politibilen kører forbi ham og Steph genoplever de sidste tre år i glimt. Genoplever
Zanes mordforsøg, genoplever forhøret og aftalen, genoplever de utallige jobs han
derefter udførte og de utallige mennesker han stak og udleverede og bedragede, han
husker hvordan han har hadet sig selv i tre år men mest af alt husker Steph de ord han
har haft i ørerne i halvandet år: Husk at De arbejder for os. Glem aldrig, at hvis De
svigter os ryger De bag tremmer. Nej, tænker Steph. Jeg arbejder ikke for jer længere.
Idag er det slut. I morgen er jeg væk, og I finder mig aldrig igen.

Igår: En åbning? En telefonsamtale, næsten for utrolig til at være sand. I den anden ende
myten Vance Powell, hans tilbud et kup med et udbytte på 200.000 per mand, Stephs
opgave at køre flugtbilen fra Denver til Vegas, derefter et fly videre til Monterrey,
Mexico. Og Stephano ser sin mulighed for at komme væk, snyde dem allesammen,
slippe ud af politiets kløer og han spørger hvad der skal stjæles og Vance svarer diaman-
ter og Stephano spørger hvis diamanter og Vance siger Kristoffer Zanes og Stephanos
smil bliver bredere og bredere. Hvornår, spørger Steph og Vance svarer imorgen, vores
oprindelige mand kan ikke alligevel, er du med? Uden at tænke siger Steph: selvføl-
gelig.

Nu: Dit hjerte banker vildt og selvom du ved at det altid er hårdt at være den nye mand i
en gruppe betyder det i virkeligheden ikke noget. Det eneste, der betyder noget er at
Stephano Fernandez' hævn er indenfor rækkevidde og at du måske endelig kan finde
fred fra plageånder og forfølgere og afpressere. Jeg er min egen lykkes smed, tænker du.
Jeg er en fri mand, tænker du. Poilitibilen kører forbi dig og der er sorte skyer over
Denver.

fantastisk kører (driving 80%).
Derudover har Steph udført
utallige overvågningsjobs
(shadowing 60% / stealth 65%)
og han kender den kriminelle
verden som sin egen buk-
selomme (crime savoir-faire
70%). Han kender efterhånden
også en del til politiet og deres
metoder (police savoir-faire
50%). Til gengæld holder
Steph sig helst fra våben (pistol
40%) og han foretrækker flugt
fremfor direkte konfrontation.
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peter astin



spilperson: peter astin
Dagen gryr over Denver og han har ligget søvnløs det meste af natten, har blundet lidt
mellem klokken et og to, havde det samme mareridt igen. Han kender rutinen. Om lidt
står han op, irriteret over at det endnu en gang ikke lykkedes ham at sove sådan som
han skulle. Ganske som sidste gang. Og gangen før den. Lige som alle de gange hvor
han er gået i seng vel vidende at han dagen efter måske kom til at dræbe nogen, måske
ikke. Men som han står op denne morgen går det op for ham at han egentlig ikke er
søvning. Han er træt. Men der er også en anden fornemmelse bag trætheden, noget han
ikke helt kan identificere.

Drømmen: Løber ned ad en lang lang gang med tremmer på hver side, lys fra oven og
fra neden. Bag mig en bleg høj mand i en sort frakke og en høj hat og uanset hvor
meget jeg løber er han hele tiden lige bag mig og jeg panikker og jeg hører ham sige
noget bag mig og jeg vender mig om selvom jeg ikke vil. Se, Peter, siger han og viser
mig et blodigt menneskehjerte han har i hånden. Sådan ser det ud, Peter, og jeg skriger
og løber ned ad gangen og åbner en dør og lukker den og nu er jeg inde i et lokale med
en masse mennesker klædt i sort og hver står de med et hjerte i hånden og jeg råber
hvad vil I mig hvad fanden skal jeg gøre og pludselig går lyset ud, totalt mørke og jeg
hører skridt mærker hænder der befamler river flår hiver mig ned og ned og ned og jeg
drukner nu kan ikke få vejret...

Foran spejlet kigger Peter intenst på sig selv. Flere gange vender han sig om, overbevist
om at noget bevæger sig ovre ved gardinerne. Flere gange hører Peter lyde ude fra gan-
gen og i det fjerne politisirener og for sit indre øje ser han mænd i blåt føre ham ned af
en lang gang, lagt i håndjern. Aldrig, tænker han. Aldrig. Peter studerer arret over sit
højre øje og husker knivstikket der var lige ved at koste ham synet for bare to år siden
under et mislykket bræk. Og han husker hvordan han dengang trak Glocken og blæste
halvdelen af hovedet væk på gamlingen der forsøgte at beskytte sine kunstværker. Idiot.
Hvorfor gav du mig endnu et mord på samvittigheden? Og nu hvor han har tænkt tanken
vil den ikke forsvinde. Mord på samvittigheden, Peter. Og en anden tanke: Hvorfor
stopper du ikke bare, Peter?

Flashback: Tilbage i lejligheden på Washington Road. Peter er 12 år gammel og de
skændes igen ude i køkkenet. Du arbejder sgu' hele tiden mand det er fandeme altid mig
der skal passe din lorteunge, råber moder. Det kan godt være du er ligeglad med pen-
gene skat men det er jeg ikke, råber fader tilbage. Vi har sgu' da penge nok, John, hvor-
for bliver du ved mand? Hold kæft, Lil, hold kæft! Du ved ikke en skid om penge, dig
og dine forældre har sgu' aldrig manglet noget men det har jeg og nu vil jeg have de ting
jeg aldrig fik og du skal satan-æde-mig ikke prøve at stoppe mig og prøve at sige andet
til Peter. Er du færdig, John, har du fået luft nu, eller vil du belære mig videre om hvor-
dan jeg skal opdrage vores knægt? Han skal sgu' ikke lære at jagte ussel mammon lis-
som dig, det kan jeg godt sige dig. Lil, hør nu godt efter: Der er ikke noget forkert i at
søge lykken, og i vore dage er pengene lykken og sådan er det og du skal fandeme ikke
råbe ad mig og... Peter står i dørkarmen og ser det hele og to måneder senere bliver hans
forældre skilt og Peter flytter ind hos sin far.

Oversigt over karakteren

Den kæderygende Peter
Astin forfølges af vrang-
forestillinger og sin egen
samvittighed. Hans
eskalerende paranoia siger
ham, at politiet er i hælene
på ham, finder ham og
fanger ham. Samvittigheden
siger ham at han har begået
for mange ustraffede mord
og kup, at onde mennesker
får hvad de fortjener.
Alligevel holder Peter Astin
ikke op: Hans grådighed
(som han har fra sin fader)
byder ham at fortsætte med
at skovle ind, uanset de
moralske og retslige kon-
sekvenser.
Peter er en dræbermaskine i
forklædning. Han er en
uovertruffen riffelskytte

peter astin

....fortsættes næste side
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Nu er politisirenerne lige rundt om hjørnet og politiet er ude efter Peter og når han en
dag bliver fanget låser de ham væk for evigt og smider nøglen væk for han er forbryder,
een af dem der gør det hele for ussel mammon og det er de værste. Peter har hørt det
hele før og hvorfor fanden skulle de fange mig nu, tænker han, hvorfor fanden er du så
skide paranoïd, hvorfor skulle de være ude efter dig? Fordi du har fortjent det, siger en
stemme, og hvor irrationel følelsen end er, giver den i det øjeblik god mening for Peter
Astin.

Peter stirrer på sit ansigt, sin krop, på gardinerne der bevæger sig ovre ved vinduet, og i
det øjeblik er han sikker på at nogen peger på ham med en pistol og i eet nu kaster han
sig baglæns ind i soveværelset, ruller rundt på gulvet, tager fat i Glocken på stolen,
ruller hen mod gardinet og flår det til side parat til at trykke på aftrækkeren og et split-
sekund ser han en høj mand i sort med et hjerte i hånden men der står ingen bag gar-
dinet og der er ikke nogen der peger på Peter med en pistol og der er ikke nogen poli-
tisirener at høre men tanken vil ikke forsvinde. Du fortjener at blive fanget og ret-
færdigheden indhenter dig på eet eller andet tidspunkt. Og så sætter de dig i håndjern og
slæber dig ned ad en lang gang og smider dig ind i en celle og

Nej. Vance har planlagt det hele til punkt og prikke og Vance har check på tingene. Hvis
Vance har sagt god for jobbet og hvis Vance har sagt god for de andre gutter, så skal det
hele nok gå og i aften sidder du med en Martini i hånden i Monterrey og er 200.000 dol-
lars rigere. Du har bare at droppe det pis lige nu og her og nu sluger du to Xanax,
drikker en kop kaffe, slapper af...

Du rejser dig op, går ud til spejlet igen, stirrer tomt ind i det, lader pistolen falde til gul-
vet og to tanker kolliderer med et brag inde i dit hoved. Tanke nummer 1: Du har over
300.000 dollars stående på en konto, lagt til side fra alle de andre jobs. Tanke nummer
2: Det er kun et spørgsmål om tid før du begår en fejl og de fanger dig. Bag disse tanker
den krybende og ubehagelige sjælekval, de moralske skrupler som du længe har forsøgt
at afvise men som er kommet for at blive. Og fjerne minder, en stemme der råber John
Astins søn skal ikke mangle noget og Idag er penge lykken.

Halvanden time senere er du på vej ud af døren hen til garagen for at mødes med de fire
andre og som du træder over dørtærsklen og ud i morgenens alt for fugtige varme slår
det dig, at du aldrig kommer til at se denne lejlighed igen.

(rifle 85%) ekspert i pistol-
skydning (pistol 80%), han er
hurtig i aftrækket (fast-draw
70%) og kommer det til
nærkamp kan han også forsvare
sig (brawling 70%). Peter Astin
har dræbt flere mennesker end
han kan huske.

peter astin

...oversigt fortsat:
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victor cheritto



spilperson: victor cheritto
Jeg træder ind af den enorme trædør med de Hellige Symboler. Kølig luft rammer mit
ansigt og af een eller anden grund tænker jeg på penge, fede store bundter af nye dol-
larsedler. Jeg misser med øjnene, kigger mig omkring i kirkens dunkle indre, overvældet
af stedets pragt. Foran mig strækker en lang bænkerække sig på hver sin side af gangen
der går op til kirkens alter. Over mig synes Husets kolonner at række op i himlen, så
høje er de. Og over kolonnerne, øverst oppe, kirkeloftet, engang en smuk og detaljeret
mosaik, nu så forfalden at man ikke længere kan se hvad den forestiller. På hver sin side
af kirken meterhøje stenstatuer af Helgener, Jomfru Maria, Jesus, hans disciple. Bag
dem gamle og udviskede malerier med motiver fra Jesu liv og levned, fra hans korsfæs-
telse, fra Golgotha. Jeg overvældes af proportionerne, af længderne og højderne og den
absolutte ro på stedet. Jeg kigger mig over skulderen, sikker på at Breedans gorillaer
endelig har fundet frem til mig men der er ingen dér og kirken er tom.

Jeg tager et par skridt frem, ind i dette Hellige sted og mine skridt giver genlyd overalt.
Jeg knuger pistolen i min bukselomme, som var den det eneste jeg havde at holde mig
til og det er den måske også. Langt fremme en kort trappe op til alteret. Rundt om
alteret bedestole med rødt velour. På alteret to enorme runde stearinlys, tændte. Og
naturligvis en bog. Bag alteret stråler dagslyset ind ad den største vinduesmosaik jeg
nogensinde har set. Og jeg føler mig meget meget lille og tænker på at når jeg er i
Monterrey er jeg en fri mand, sukker og går så hen mod skriftestolen og ind i den lille
boks og lukker døren bag mig og trækker vejret dybt, lukker øjnene og tænker på
Monterrey, på kuppet i morgen, på 200.000 dollars og på et liv uden gorillaer og book-
ies og væddeløb og trusler.

Den lille luge går op og jeg hører Paterens åndedræt inde ved siden af og jeg fortæller
ham det hele, selvom det ikke oprindeligt var min mening. Jeg fortæller ham om hvor-
dan det er at spille og vinde penge og tabe penge og blive truet og hvad det vil sige at
bruge hele sit vågne liv på at skaffe penge og tilbagebetale gæld. Jeg fortæller ham om
Vance og om Dean og om vores jobs sammen og jeg angrer, på et tidspunkt triller tårer
ned af min kind og jeg håber at Pateren kan holde alt det her for sig selv for det siger
Kirken at han skal men jeg er alligevel lidt i tvivl. Så fortæller jeg ham om kuppet i
morgen, om at vi fem mand høj har tænkt os at røve en Federal Express transport og
stjæle for over en million dollars i diamanter og derpå køre til Las Vegas for at mødes
med hæleren og så flyve til Monterrey, hvor jeg håber på at jeg endelig kan finde ro. Og
jeg fortæller Pateren at jeg angrer og at jeg vitterligt vil forbedre mig, at jeg elsker Gud
og håber at Han kan tilgive mig men først skal jeg have ordnet dette job, dette sidste
job. Og herpå beder jeg Pateren om at velsigne mig og spørger ham om Herren
nogensinde vil kunne tilgive mig mine ugerninger og Pateren sukker dybt, svarer så.
Victor, du må stoppe det her vanvid. Hvordan skal Gud kunne tilgive dig når du bliver
ved at vanære Hans Navn og Hans Bud? Gud forbander dig, Victor Cheritto, Gud for-
bander dig og det gør jeg også. Og jeg svarer men jeg angrer, Herre, jeg angrer og beder
om tilgivelse og velsignelse og jeg lover at efter i morgen vil jeg ære Dig og følge Din
befaling, Herre, jeg fortyder og jeg angrer.

Oversigt over karakteren

Italienske Vic Cheritto er
den Gudsfrygtende gambler,
der står ved et kryds i sit liv.
Han kan enten fortsætte sin
gamblertilværelse med al
dens gældsproblemer og
adrenalinsus, eller han kan
angre sine synder og ære
Gud som han bør. Vic
Cheritto føler sig forfulgt af
højere magter, og han ved at
før eller siden indhenter
Guds straf ham hvis ikke
han forandrer sig. Men
måske er det allerede for
sent...
Victor Cheritto er snig-
morder til fingerspidserne.
Han er uovertruffen i brugen
af en pistol (pistol 85%),
han er hurtig i aftrækket
(fast-draw 70%), han er
lydløs (stealth 65%) og på
klos hold er han lige så
farlig som på afstand (judo
80%). Victor Cheritto er en
meget, meget farlig mand.

victor cheritto
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Pateren svarer ikke og flere tårer triller ned af mine kinder nu og jeg prøver at kon-
trollere gråden men kan ikke og i stedet banker jeg døren op og løber ud i kirken hvor
stilheden er overvældende og jeg løber hen mod udgangen uden at se mig tilbage. Mine
skridt runger i hele kirken, som om stedet selv ville afsløre mig, sige dér er han! dér er
synderen! og midt på kirkegangen stopper jeg op og selvom jeg ikke vil kigger jeg
tilbage, ude af stand til at styre mine egne bevægelser og tårerne triller ned og bag mig,
ved skriftestolen står Pateren og ser alvorligt på mig. En høj tynd skikkelse i en lang
sort kåbe og hans øjne er mørke og ubarmhjertige, som var de Guds øjne der
overvågede Kain. I det øjeblik indgår jeg en stille pagt med mig selv. Jeg sværger at
hvis jeg overlever morgendagen og når sikkert til Monterrey vil jeg holde op med at
spille, lægge våbnene fra mig og gøre alt i min magt for at blive et godt menneske.
Derpå vender jeg mig om og går ud af kirken.

Udenfor hænger tunge sorte skyer lavt over Denver og det er fugtigt og jeg kan endnu
høre Paterens ord. Gud forbander dig, Victor Cheritto. Og på trods af min ed kan jeg
ikke lade være med at tænke og hvad så? hvad har du tænkt dig at gøre ved det? og så
sætter jeg mig ind i bilen og kører væk.

victor cheritto
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vance powell og de andre

Dean Smith: Gud, hvor den mand dog elsker sin datter. Konen er skredet fra ham og det
gør det hele mere kompliceret, men alligevel holder han fast i Jamie.
Beundringsværdigt...
Jeg har kendt Dean i mange år nu og vi har altid arbejdet godt sammen, grint godt sam-
men, været gode venner. Jeg har endda reddet knægtens liv, da en tidligere medarbejder
pludselig besluttede at hans del af byttet ikke var stor nok og forsøgte at skyde Dean og
mig i ryggen. Det lykkedes ikke for ham, selvom jeg tog en kugle i brystet og var døden
nær. Hvis jeg skal nævne een positiv ting i mit liv udover Vanessa må det være mit ven-
skab med Dean.
Også selvom noget har plaget Dean det sidste stykke tid, noget han ikke vil snakke om,
noget jeg ikke kan identificere og ikke kan læse i hans øjne som jeg ellers plejer at
kunne. Dean virker nervøs. Måske er det et eller andet med datteren. Måske bliver man
bare sådan en gang imellem når man er forælder. Ren spekulation selvfølgelig...

Stephano Fernandez: Stephano er den nye mand, vores kører. Roger måtte hoppe fra i
sidste øjeblik på grund af eet eller andet helbredsproblem han ikke ville snakke om.
Steph skulle efter sigende være en okay fyr, også selvom han synes at have været forful-
gt at uheld. Nogle mener at der er noget lusket ved ham. Under alle omstændigheder
ved man aldrig med de nye og jeg har før haft problemer med erstatninger. Jeg håber
bare at han er så god bag et rat som Quinn siger.

Peter Astin: Peter og jeg har arbejdet sammen et par gange, og Peter er den jeg skal
passe mest på med. Professionel er han, ingen tvivl om det, men jeg ved ikke helt om
han kan klare presset længere. Sidste gang var han ved at freake da der dukkede en til-
fældig strisserbil op, og det er ikke noget godt tegn. Men når man har så mange mord på
samvittigheden som Peter, bliver det vel sværere og sværere at se sig selv i spejlet om
morgenen. For en uge siden var han overbevist om at en bedemand forfulgte ham. Jeg
må passe på knægten. Han har det ikke godt.

Vic Cheritto: Katolik til benet, er Vic. Det gør ikke mig noget, men jeg har hørt om
andre der ikke kunne klare hans facon. Men Vic er okay og han gør sit arbejde
ordentligt. Desuden er Vic en allerhelvedes god pokerspiller, og i den forbindelse kan
det undre at han bliver ved med at tabe penge på væddeløbsbanen i stedet for at vinde
nogle ved pokerbordet. Jeg hører at han efterhånden har en del gæld, så jobbet her er
vist temmelig kærkomment.

Quinn: Min hæler og trofaste kontakt til ordet på gaden. Quinn er den, der skaffer de
fleste jobs og selvom hans honorar er groft betaler jeg hellere end gerne for servicen.
Quinn er 100% pålidelig, han er præcis og koncentreret og han har sine kontakter i
orden. Desuden er der den fordel med Quinn, at strisserne aldrig har haft fingrene i ham.
Han har formået at holde sig ude af deres søgelys.

Kristoffer Zane: Det er hans diamanter vi skal stjæle. Zane er en led karl, lige så bun-
drådden som os andre og det gør hele affæren lidt mere kompliceret. Men han kan tåle
tabet, så mon ikke han tilgiver os?



dean smith og de andre

Vance Powell: Siden hustruen Vanessas død har Vance ikke været den samme. Han har
vist mistet lysten og gejsten, selvom han til enhver tid vil benægte det. Og hvis sandhe-
den skal frem må man også sige at Vance er ved at blive gammel. Han er ikke den per-
fekte prof han engang var. Det vil han selvfølgelig heller ikke medgive, og det er hans
problem. Vance er begyndt at blive overmodig. Men alt andet lige elsker jeg manden,
fordi og på trods af alt. Vi har arbejdet sammen længe nu, og vi er stort set hinandens
bedste venner. Og det er kilden til mit dilemma. Manden har sgu' reddet mit liv, for
helvede.

Stephano Fernandez: Vance stod for at hyre ham, da vores kører Roger sprang fra i sid-
ste øjeblik. Jeg kender ikke manden, men rygtet vil vide at han er god bag et rat. Som
Vance sagde forleden: Han er ikke strisser, så han bliver ikke noget problem. Hvis bare
Vance vidste...

Peter Astin: Jeg har arbejdet sammen med Peter nogle gange og kort sagt rabler det for
manden. Han ser strissere overalt, hører sirener hvor der ikke er nogen, føler sig forfulgt
af mænd i lange sorte frakker. Og så ryger han som en skorsten. Men Vance synes at
have et nogenlunde greb om Peter, og hvis Vance siger god for ham, så lad gå. Selvom
jeg nok ville have fyret Peter hvis jeg havde ansvaret for operationen. Han er for
upålidelig, en tikkende bombe hvis nogen spørger mig.

Vic Cheritto: Vores allesammens Spaghetti, katolik og gambler til fingerspidserne. En
fin fyr, selvom Vic også har sine indre dæmoner at kæmpe med. Forleden aften fortalte
han mig at han ovevejede at droppe væddeløbene helt. Dagen efter havde han tabt
20.000 dollars. Dagen efter så jeg at han havde grædt da vi mødtes. Og det er aldrig et
godt tegn. Jeg håber ikke at Vic har rodet sig ud i noget han ikke kan håndtere...



stephano fernandez og de andre

Vance Powell: Jeg har aldrig mødt manden, men på gaden er han en myte, en levende
legende. Han er aldrig blevet taget, end ikke for en mindre forseelse. Han har undgået
strissernes søgelys hele sit liv, på trods af at han siges at stå bag nogle af de største og
mest gennemtænkte røverier i Denver, måske i hele Colorado. Hvis man skal tro det, har
jeg intet at frygte fra Vance Powell. Han er topprofessionel og det må man sgu' respek-
tere.

Dean Smith: Vances makker gennem mange år. Gift, skilt igen, har en datter. Vance
lovpriser manden, men jeg ved ikke helt... Jeg husker det ikke med sikkerhed, men jeg
synes navnet Dean Smith blev nævnt i forbindelse med een eller anden FBI operation,
een eller anden aftale. Suma summarum er, at hvis han står i vejen for mig neutraliserer
jeg ham.

Peter Astin: Et uskrevet blad. Jeg har aldrig hørt om manden, men Vance har sagt god
for ham, påstår at han er den bedste riffelskytte i Colorado.

Vic Cheritto: Jeg har mødt ham et par gange og ærligt talt virker han som en noget
irriterende satan. Fabler hele tiden op om Madonnaen og Rosebud eller andre tåbelige
heste. Jeg kan af princip ikke særlig godt lide de overbevist religiøse, ikke fordi de er
Hellige men fordi de tror at de er skæbnet til alt hvad der overgår dem. Og jeg vil ikke,
jeg nægter at acceptere at jeg ikke skulle være min egen lykkes smed. Men okay, ti-
elleve timer kan jeg vel godt holde spaghettien ud.



peter astin og de andre

Vance Powell: Nu skal man selvfølgelig aldrig stole på nogen, men hvis jeg skulle
vælge een person ville jeg vælge Vance. Vance Powell er den bedste af de bedste. Men
vi bliver alle ældre, og med alderen følger forglemmelser og fejl. Vance er så småt på
vej ned, jeg kan mærke det. Men han skal ikke få lov at trække mig med sig ned i faldet.

Dean Smith: Dean er en stand-up guy. Hvorfor han egentlig har været med på vognen så
længe er mig en gåde. Han har en kær datter og var det ikke for Vance og kuppene
havde hans kone nok ikke forladt ham. Men Vance og Dean har et meget nært venskab,
så måske tæller det mere for ham end familien.

Stephano Fernandez: Steph er vores kører. Han er lige kommet med på vognen, efter at
vores faste mand måtte melde fra, og hvis jeg har lært noget i mit liv er det at man
aldrig, aldrig skal stole på fremmede. Og i særdeleshed ikke ham her. Steph kan være
nok så god bag et rat, men rygtet vil vide at han har været i strissernes kløer flere gange
og at det har det med at gå galt for hans crews. Tilfældigheder? Jeg tror det ikke...

Vic Cheritto: Jeg kender ikke Vic så godt, men umiddelbart synes han at være den han
giver sig ud for at være. En italiensk ludoman og gudselsker?! Jeg hader bibellæsere,
men en anerkendelse skal han have: Jeg har aldrig set nogen affyre en pistol som ham.
Så længe han peger den mod andre, får han lov at være i fred. Bare han ikke plager mig
med sit Jesus-crap.



vic cheritto og de andre

Vance Powell: Vance kan ikke se det, men jeg ved at han er fordømt. En mesterforbry-
der, siger nogle. Fortabt gamling, mener jeg. Misforstå mig ikke; jeg har den største
respekt for Vance Powell, men han er ikke ung længere og på eet eller andet tidspunkt
må også han indse sin skyld, sin synd og vende sig mod Gud. Og Guds dom bliver hård,
for Vance har efterhånden brudt samtlige bud der er at bryde. Han mener at han er den
bedste, den største forbryder i Denver. Jeg ser blot en mand der engang var skyld i sin
egen kones død, en mand der ikke tør bryde med sit kriminelle mønster. Stakkel.

Dean Smith: Dean har arbejdet med Vance siden ruder konge var knægt, og de to nærer
den største respekt for hinanden. Dean er typen, der elsker risikoen og farerne der er for-
bundet med erhvervet. Han fortsætter på trods af at hans kone har forladt ham. Han fort-
sætter på trods af at han har en datter, som han elsker over alt i verden. Var Dean ikke så
flink en fyr ville jeg fordømme han inderligt.

Stephano Fernandez: Steph er vores kører, den nye mand i truppen efter at Roger sagde
fra i sidste øjeblik. Jeg har aldrig hørt om manden, men Vance har sagt god for ham. I
alle tilfælde er jeg villig til at give ham en chance. Det er altid hårdt at være den nye i
en lukket kreds.

Peter Astin: Pete kan være nok så professionel, men manden er gal og farlig. Giv aldrig
et våben til en mand der er så dybt paranoïd som ham, specielt når man ved at han er
ekspert i brugen af våben. Og pas altid på de grådige. Peter Astin føler sig forfulgt af
politiet, det rabler for manden og alligevel fortsætter han, det hele på grund af hans
evige hungren efter penge. Det skulle ikke undre mig om det en dag gik helt galt for
manden og han forsøgte at stikke af med byttet.


