Nu er den tid, da nattens hekse kogler,
da graven gaber, og da helvede ånder
pest over jorden. Å, jeg kunne drikke
varmt blod og gøre ting så grusomme,
at dagen måtte skælve ved at se dem.
Hamlet, Shakespeare

En tak til Sine, Ruddi, Hans og Brian fordi de gad at bruge deres
sparsomme tid som testpersoner på dette scenarie.
Og en tak til Palle Schmidt og Malik Hyltoft for skabelsen af Fusion og alt hvad det følger med sig.
Alle rettigheder forbeholdes
Copyright (c) 2001 René Toft

2

Who the fuck is

A

l

i

c

e

Indhold :
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side

3
3
4
5
5
6
8
8
9
10
10
12
13
14

Scenariet
Handling
Miljø
del 1 : Mor er den bedste i verden
del 2 : Spor i sandet
del 3 : Cristoph Adamski
del 4 : På værkstedet
del 5 : Voyeur
del 6 : Thellufsens kontor
del 7 : Tilbage på værkstedet
del 8 : Landstedet
del 9 : I gravens dybe stille ro
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Scenariet
Dette scenarie er et investigationscenarie, hvor hovedvægten er lagt
på spillernes rollespilstalenter, og egentlig ikke så meget på hverken
deres hang til at slå terninger eller folk. Scenariet er skrevet til
rollespillet Fusion og foregår et trist efterår i det herrens år 2012 i
København.

Handling
Detektivbureauet bliver kontaktet af et ægtepar, der leder efter deres
datter, Alice, der stak hjemmefra for to år siden. De mener datteren
befinder sig i København og vil have detektiverne til at finde hende
og bringe hende hjem til Jylland.
Alice er i de to år hun har befundet sig København, som så mange
andre piger, kommet i dårligt selskab. Hun er blevet prostitueret
for en alfons ved navn Christoph Adamski. Han sælger highclass,
men det betyder ikke at kunderne er flinkere mod pigerne, kun at de
betaler mere.
Alice har været fast besøgende hos én af Københavns mest
prominente advokater, en hvis hr. Mikkel Thellufsen. Men uvidende
har Alice en ”beundrer”, der truer alle hendes kunder til at holde sig
fra hende, hvilket får hende til at miste jobbet hos Adamski. Hun
søger tilflugt hos Thellufsen, der under påskud for at hjælpe hende
sender hende til sin bror...
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Miljø
I området omkring spilernes detektivbureau er der et par steder
detektiverne plejer at tage hen , samt et par NPC’er detektiverne
ofte har kontakt med.
Hullet
Hullet er det lokale vandhul. Her hænger de ud, når de ikke lige
er på arbejde, eller er ude at lave andre ulykker. Bartenderen
på hullet er en stor fyr, der hedder Bjørn. Han er oprindeligt fra
Norge, men har været en del år i den danske land, hvilket har
resulteret i, at han taler en mærkelig sammenblanding af norsk og
dansk. Bjørn ved godt, hvad der sker rundt omkring, men vælger
at lukke øjnene og ikke stikke sin næse i andre folks sager. Det
eneste der kan pisse ham af, er hvis hans bar kommer noget til,
eller hvis en af stamkunderne kommer i problemer, mens de er i
baren. I baglokalet af Hullet bliver der hyppigt holdt langvarige
pokeraftener, som Bjørn dog aldrig selv tager del i.
8 mile road
På hullet spiller bandet ”8 mile road” rimelig ofte. Det er et lille
jazzband, bestående af tre heroinmisbrugende jazzmusikere. På
trods af deres dårlige vaner, spiller de faktisk ret godt, og håber
da også på en pladekontrakt en skønne dag.
Xanadu
Xanadu er den lokale stripbar. Her er det muligt både at få
en lapdance, en champagnepige og en hel del informationer.
Stedet ejes af den halvfede og forholdsvis velklædte Jonas Holm,
bedrekendt under navnet Holmefar. Han passer godt på sine
piger, og er ikke sen til at tage boldbattet frem, hvis en fyr opfører
sig ”upassende”.
Billes Biks
Bille er en ældre herre, der ejer antikvarboghandelen Billes Biks.
Her har han en hel del forskellige gamle støvede bøger, han med
liv og sjæl bruger al sin tid på. Hvis man kommer ind i biksen,
er han enten i gang med at tørre støv af, eller også sidder han
og læser. Bille har en niece, Hanne, der er prostitueret. Hans
højeste ønske er at få hende væk fra gaden, men det er endnu ikke
lykkedes.
Smaske
Smaske er hjemløs og kan kendes på hans sjuskede fremtoning
og hans manglende tænder. Af samme grund holder han sig for
det meste til suppe. Smaske har altid hørt mere end hvad godt af.
Nogen siger, at det er derfor han mangler sine tænder.
Pede
Pede er syrehoved, narkoman, pusher og professionel stikker.
Pede ved en hel del om en hel del, men har desværre den dårlige
vane, at han alt for ofte falder for fristelsen af sine egne stoffer.
Derfor går han som oftest rundt i en lykkelig rus, afskåret fra
omverdenen. Som regel er Pede at finde på Hullet.
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Helle Emborg

1.del : Mor er den bedste i verden…

Jeg ved godt jeg ikke var en god mor
og at vi ikke kom godt ud af det med
hinanden. Men alligevel, jeg er jo hendes
mor.

En almindelig regnfuld dag i november går døren op på kontoret.
Ind træder Helle og Cristian Emborg, et ægtepar i slutningen af
fyrrene. De vil have detektiverne til at finde deres datter. Deres
datter, Alice, stak af hjemmefra for to år siden, men det er ikke
fordi hverken Helle eller Christian har gjort meget for at finde sin
datter, da de ikke kom så godt ud af det med hinanden. De så det
nærmere som noget positivt, at de ikke selv behøvede at smide
hende ud af huset.

Pæn dame på 45. Er klædt i borgerligt tøj,
den slags tøj husmødrene køber som sæt
i Bilka. Ikke grimt, men heller ikke sidste
nye mode. Mere billige kopier af hvad der
var pænt og nydeligt sidste år.
Helle er nervøst anlagt efter lidt for
meget modgang i sit liv. Blev misbrugt
som barn af sin far, en fulderik af en
lagerarbejder. Hele sit liv har hun
forsøgt at undgå hans billede og skabe et
bedre liv for sig selv, men har alligevel
altid endt op med drukkenbolte, der
slog hende efter behag. Efter et dårligt
ægteskab med Bent Lassen, hvoraf Alice
var “kærlighedsfrugten”, fandt hun
sammen med Christian. Alice var 3 år.

For en uge side modtog de et foruroligende brev fra deres datter,
uden afsender adresse, men stemplet i København. Dette giver
de detektiverne (handout 1). Helle og Christian er nervøs for
at der enten er sket eller vil ske hendes datter noget. De er
selv ankommet til København dagen før, og tog til det første,
det bedste detektivbureau, der specialiserede sig i forsvundne
personer. Selv vil de tage tilbage til Fyn og afvente svar.

Christian var hverken værre eller bedre
end Helles tidligere mand, da han
misbrugte Alice gennem en årrække, et
faktum Helle lukkede øjnene for. Dette
startede samtidig for alvor Helles alkohol
misbrug. Efter Alice stak af i en alder af
16 år har Helle forsøgt at få tingene til at
køre mellem hende og Christian igen.

Detektiverne kan nu prøve at opspore Alice Emborg:

Christian Emborg
Jamen hun var da en flot pige, det var
hun.
Christian Emborg er en meget forsagt
mand. Han er i slutningen af fyrrene,
fuldskæg og går i samme standard tøj
som konen, dvs. billige efterligninger
af sidste års mode. Hans modesans har
dog ikke afskrækket ham fra at ramme et
slips, der absolut ikke passer til resten af
sættet.
Har i en periode, indtil Alice stak af
hjemme fra, haft et incestuøst forhold til
sin steddatter. Noget Helle godt ved, men
ignorerer ved at have set dybt i flasken.
Til mødet med detektiverne, siger
han ikke meget, men lader Helle fører
dialogen.

2. del : Spor i sandet

Registre
Tjekker de CPR-registeret får de følgende oplysninger: Alice
Marie Emborg, 120894-1528, forældre Helle Emborg og Svend
Lassen, sidst kendte adresse Amager Fælledvej 96, 5.tv.
Prøver spillerne motorkontoret vil de finde ud af at Alice har
indregistreret en bil i hendes navn, på trods af hendes unge
alder. Det er en rød Mazda af ældre dato.
Lejligheden
Alice bor i toppen af en opgang. Nedenfor opgangen holder der
ingen rød Mazda, og der er heller ikke respons, hvis detektiverne
ringer på døren. Detektiverne kan ved hjælp af en vicevært, en
dommerkendelse eller lidt snilde få adgang til lejligheden.
Lejligheden er spartansk indrettet. Der er kun det fornødne
og i køkkenet står en uges opvask, der burde være taget for to
uger siden. Lejligheden lugter som om den ikke har været luftet
ud i flere uger og alle vinduerne og gardiner er da også trukket
for. Det eneste af interesse er en lommebog, hvor de fleste
dage er markerede med et par blokbogstaver, foruden et par
telefonnumre (Handout 2). I Alices natbord ved siden af hedes
dobbeltseng er der et par bøger låst inde. Det er Karma Sutra,
O´s historie og Alices egen dagbog. Desuden finder detektiverne
lidt eksotisk undertøj, samt et par håndjern. Nøglen til skabet
kan findes under madrassen.
Hvis detektiverne kommer om dagen, kan de ved lidt held
lægge mærke til et kamera, der er stillet op i lejligheden, der
er umiddelbart på den anden side af gaden. Hvis de opdager
kameraet, kan de undersøge lejligheden på den anden side af
gaden, hvis de kan få tilfusket sig adgang til den. Beskrivelsen
står i del 5: Voyeur.
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Telefonnumrene
C.A er Alices alfons Cristoph Adamski.
Han tager først telefonen efter klokken
17.00, da han mest lever om natten
(nej, han er ikke vampyr…)
M.T. er advokatfuldmægtig Mikkel
Thellufsen (se del 5). Nummeret er til
sekretæren på Thellufsens kontor.
L.H. er en hvis Lars Herlufsen.
Nummeret er privatnummeret, og
Lars’ kone tager telefonen, hvis man
ringer. Hun kan fortælle at Lars er på
forretningsrejse. Dette kan bekræftes
på hans arbejdsplads, LH Electronics,
hvor han er administrerende direktør.
O.D. er Ole Dünder. Nummeret er
imidlertid udgået og er desuden uden
videre betydning. Ole Dünder er
endnu en direktør med kone og voksne
børn. Han har imidlertid fået kolde
fødder og fået sin telefon lukket.
Pia, Bente og Sofie er alle
“workinggirls”, der er under Adamskis
vinger. De kan godt huske Alice, men
har ikke set hende de sidste 14 dage.
De gik egentlig bare udfra at hun var
blevet fyret, siden at alle hendes faste
kunder begyndte at flygte fra hende.
Amager Bilværksted er stedet, hvor
Alice fik sin bil repareret efter et lille
uheld med en lygtepæl (se del 4).

Pimps
Halvkiksede George Michael lookalikes i lidt for smart tøj.
Pimps
Næve
Baseballbat

evne
10
9

skade
+1
+2

Politi
Politiet kan oplyse om at de ikke har modtaget nogle hverken
på sygehuset eller på køl identificeret som Alice Emborg. Der er
heller ingen meldt savnet under det navn.
Hun har dog en straffeattest, som mest indeholder prostitution
og den ballade, der gerne følger med dette erhverv. Et par kunder
kan blive grove og problemer kan opstå. Sidste notering politiet
har gjort var for ulovlig besiddelse af et våben. Dette var i august
i år og siden har politiet ikke noteret hende for noget. Hendes
adresse er noteret som Ukendt.
Borer detektiverne videre, eller bestikker de rigtige betjente,
finder detektiverne ud, at der siden august, ikke har været
problemer, da hun er kommet under alfons Cristoph Adamskis
vinger. Han er high class. Adamski er kendt for at sende unge
pige til det rige borgerskab mod god betaling naturligvis, af
hvilken han selv beholder langt største delen som betaling for sin
”beskyttelse”.
Rygter på gaden
Alice er velkendt i gademiljøet, men er ikke set siden august.
Rygterne siger at hun er kommet under Adamskis vinger, en high
class alfons. Pigerne på gaden er misundelige, men heller ikke
helt tryk ved Adamski, da der går rygter om at han lader pigerne
kommer ud for lidt af hvert. Og der er da også flere af pigerne, der
ikke er set siden de kom under hans vinger. Om det så er fordi de
er blevet en eller andens elsker, er fordi de er skaffet af vejen, er
der stor uenighed om på gaden.
Følger man Adamski-sporet, finder man ud af, at han på gaden ses
som en mulighed for gadeluderne for at komme væk fra gaderne.
Men for at komme i hans fold skal man både være ung, smuk og
ikke alt for brugt. Derfor er det tit han tager en tur igennem byens
kendte trækkersteder for at se efter nye tilkomne. Han skal også
siges at have en penthouselejlighed på Frederiksberg.
”Not welcome”
Spørger man til Adamski på gaden, kan man trække unødig
opmærksomhed, da selv high class alfonser har fjender. Pimpsene
i den billige ende af skalaen, er overhovedet ikke glad for at have
Adamski rendende, da han stjæler deres indtjening, hver gang han
”finder et nyt talent”. Detektiverne kan hurtig blive misforstået
som Adamskis venner, hvilket resulterer i en konfrontation med
et par bøller med køller eller det der er værre.

3. del : Cristoph Adamski
Det er umiddelbart ikke særlig svært at finde frem til Adamski, og
han er villig til at møde detektiverne, da han ikke selv mener han
har noget at skjule. Hvis detektiverne aftaler et møde, bliver de
inviteret op i hans penthouse lejlighed i midtbyen. Mødet bliver
om aftenen eller natten, da han ifølge sin sekretær er ”et natdyr”.
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Cristoph Adamski
alfons
Er du klar over hvor meget gamle
mænd vil gi´ for at stikke deres pik
op i røven på sådan en lille luder som
hende? Nej, men det ved jeg. Det er
forskellen på dig og mig.
Cristoph Adamski er en alfons
med stort A. Adamski er dog langt
fra stereotypen man så i gamle
amerikanske 70’er film, da han kun
går klædt i det sidste nye Armani sæt
tilhørende diamant ring og meget
dyrt schweizisk ur. Derudover har
Adamski en penthouse-lejlighed på
Frederiksberg, hvor han, hvis han
ikke lige afpresser politikere og andre
kunder, selv prøver varen. På gaden
ses han af luderne som en slags helgen,
der kan redde dem ud af miljøet,
hvis ellers de er attraktive nok, men
virkeligheden er, at han blot tager dem
fra et helvede til et andet. Hans kunder
kan gøre hvad som helst ved hans
piger, så længe at de betaler nok og
varige mén skal kompenseres stort - og
det bliver det.

Mødet med Adamski
Lejligheden er stor, rummelig og indrettet med det nyeste nye
og Adamski er også selv iført dyrt mærketøj og giver den som
overfladisk verdensmand. Han tilbyder detektiverne champagne
og byder dem indenfor og er i det hele taget mere en villig
til at fortælle om sit erhverv, hvilket han finder ”morsomt”.
Derudover elsker han at provokere og prale. Men før spillerne
ryger i flæsket på ham (han er en usympatisk mand), så skal de
lige tage højde for de to store brød til et par bodyguards, der
konstant er i nærheden af Adamski. Adamski henviser til dem
som ”drengene”.
Hvis detektiverne har tålmodighed til at høre lidt på ham,
drikker nok champagne, eller presser ham lidt, vil Adamski ”se
om han kan huske noget om den lille luder på billedet”. Det han
kan fortælle er at hun blev smidt på porten, efter hun begyndte
at gå ham på nerverne. Den sidste tid hun var hos Adamski, var
hun nervøs. Hun var overbevist om, at der var en eller anden
efter hende. Hvem vidste hun ikke, men hun følte sig overvåget.
Samtidig med var der ikke flere kunder, der ville have noget med
hende at gøre. De gav ingen grund, kun at de enten ville have en
anden pige eller slet ingen. Og det undrer Adamski lidt, for hun
var umådelig populær til at starte med. Hun havde sin egen lille
fanskare blandt højtstående embedsmænd. Men hvis hun ikke
kan skrabe kunder til, så er det ud på gaden igen. Adamski ved
umiddelbart ikke lige, hvor hun skulle være, men man kan da
altid prøve hendes lejlighed på Amager Fælledvej 96, 5.tv.

Drengene
Drengene er et par store bodygards
iført et par dyre jakkesæt. De er lige så
store, som de er farlige. De reagere på
Adamskis mindste vink, men prøver
dog at undgå at få blod på tøjet.
Drengene
Næve
Pistol .45
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11
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(Lille) Per Thellufsen
Automekaniker
Hu-hun var så smuk... Han for mig
til at gøre ting jeg ikke bryder mig
om..
Per er i starten af trediverne,
stor korpulent, men med noget
barneagtigt over ham. Han er på
samme tid intimiderende at se på,
og så kan man alligevel ikke helt
lade være at få lidt medlidenhed
med manden. Han ligner et
forvokset barn i et sæt tøj, der
ikke helt passer. Hans fedtede hår,
skæve tænder og lidt nervøse smil,
fortæller om en mand, der ikke helt
er blevet voksen endnu, men stadig
prøver at være det, selvom hjernen
ikke helt kan følge med.
Per er Mikkel Thellufsens bror,
noget Mikkel prøver at holde
sig langt fra offentligheden
som overhovedet muligt. Per er
nemlig langt fra så velfungerende.
Tværtimod er Per lettere retarderet
og arbejder på et bilværksted på
Nørrebro, men bor et stykke uden
for byen i et lille hus tæt på skoven.
Per mener at Alice og ham var
kærester eller i hvert fald burde
være det. Det var de ikke, men fra
Pers fulgte efter hende og holdt
øje med lejligheden. Per mente
at Alice måtte være ked at det, og
siden han nu var faldet for hendes
naturlige charme, bestemte han sig
for at se efter hende, uvidende om
hendes virke og om at hans bror,
den store advokatfuldmægtig, ofte
var at finde som kunde hos hende.
Han anskaffede sig en lejligheden
overfor Alice i et falsk navn. Men
ikke for at gøre hende ondt, mere
for at beskytte hende.

4. del : På værkstedet
Værkstedet ligner alle andre standard bilværksteder. Masser af
biler, alt imens stanken af olie og benzin hænger i luften, som
en erkendelse af at det altså ikke er noget nyt, at der ligger et
værksted her på stedet.
Ved en gammel BMW står to mænd og diskutere. Den ene er
tydeligvis en mekaniker, der med hans oliefedtede hænder og
kanvasbukser prøver at forklare den anden mand, kunden,
hvorfor det lige er, at denne reparation både kommer til at
tage lang tid og koste rigtig mange penge. En anden mekaniker
står ved en gammel Opel og hamrer lidt på motoren. Hvis
detektiverne spørger ham om Alice, og viser ham biledet, vil han
henvise til Lille Per. Det var nemlig Lille Per, der havde hendes bil
under behandling, ”den heldige satan”. Længere bagved er der
en folkevogn, også af ældre model. Ved den står en stor skikkelse
og kigger på motoren, lettere forvirret. Det er Lille Per.
Lille Per fortæller
Hvis spillerne viser ham billedet af Alice, vil han først se
overrasket ud, som er barn, der er taget med fingrene nede i
kagedåsen. Så vil han benægte, at han ”nogensinde, overhovedet
under ingen omstændigheder har set hende. Jeg kender hende
faktisk slet ikke”.
Hvis spillerne lugter lunten, hvilket de højst sandsynligt gør,
kan de presse Per lidt mere. Nu vil han fortælle, at hun kom ind
i værkstedet, med en stor bule i hendes bil. Hun havde fået den
ved at bakke ind i en lygtepæl, men bilen blev pæn igen, og at hun
var glad på en lidt sørgelig måde. Hvis spillerne bliver lidt ved, vil
Per fortælle, at hun smilede sødt til ham, og at han ville ønske, at
de var kærester. Mere får de ikke ud af ham.

5. del : Voyeur
Nu kan detektiverne kun tage tilbage til bureauet, uden egentlige
ledetråde at gå efter. De har telefonnumrene, men uanset hvem
de ringer til vil det ikke lede til noget videre. Efter en times
tid bliver der stukket en A4-konvolut ind under døren. Den
indeholder et par billeder af Alice og en ældre herre i gang med
den store omgang i Alices lejlighed. Detektiverne kan se, hvis de
bare tænker sig lidt om, at billedet er taget fra lejligheden overfor
hendes.
Lejligheden overfor
Hvis detektiverne ellers kan lægge to og to sammen kan de
opsøge Alices voyeur, manden fra lejligheden overfor. Lejligheden
er tom. På væggene er der sat en masse billeder op af Alice og
forskellige mænd. Ved vinduet, der vender mod Alices lejlighed,
står der et kamera på et stativ. Der er fingeraftryk på det, hvis
detektiverne tjekker. Fingeraftrykkene tilhører en Per Thellufsen,
manden fra bilværkstedet. De kan også tjekke hvem lejligheden
er udlejet til – en Paw Ulrik Andersen. Hvis de tjekker dette navn,
vil de opdage at han ikke eksisterer i nogle registrer.
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Mikkel Thellufsen, Advokat
fuldmægtig
Hvem sagde I, I var? Aftal et møde
med min sekretær. Har i talt med
Adamski? Kender ham ikke.
Thellufsen er en stor mand, både
korpusstørrelse og af anseelse.
Han er politikere og andre topfolks
foretrukne advokat og han er glat
som en ål, når det kommer til en
retssal. I privatlivet skrænter det dog
lidt. Hans kone og to børn ser ikke
meget til ham og han er blevet lidt
for glad for det gode liv. Når ikke han
arbejder er han tit at se i byen med
en pige under hver arm og en stor
cigar i munden.
Thellufsen har også en skyggeside.
Han er ikke altid lige god ved pigerne.
I starten lover han dem guld og
grønne skove, men efter et stykke tid,
når de begynder at kede ham, er han
pludselig ikke så flink længere. Han
udnytter dem, slår dem og det der
er værre. Dette er ikke umiddelbart
noget, han planlægger. Det er
“bare noget der sker”. Alt dette ved
Adamski udmærket, men så længe
Adamski ser nogle penge, og gerne en
hel del, så kan han godt overkomme
at “miste et par piger i svinget”.
Egenskaber
INT
5
KLO
6
KOO 3
STY
4
3
Andre stats 2-4
Færdigheder
Forledning
4
Samfundsviden
Kunst 3
Specialer
Jura
5

Pistol

Lusk
5

UDH

3

2

Skæbne
Samvittighedsløs (+/-)
Kan godt lide små piger (-)

Thellufsens Bøller
Store brød, der ikke har tænkt sig at
snakke om tingene.
Bøller
Næve/knojern
baseballbat
pistol

evne
13
10
8

skade
+1
+2
+4

Detektiverne har nu flere spor at gå efter. Ved at vride deres
hjerner, eller ved at spørge til folk, der kender til de ”højtstående
embedsmænd”, som Adamski talte om, får detektiverne at vide,
at den ældre herre på billedet er Advokatfuldmægtig Mikkel
Thellufsen. Han kan nu kontaktes (del 6) eller detektiverne kan
vælge at kontakte Lille Per en gang til (del 7).

6. del : Thellufsens Kontor
Hvis detektiverne kontaker Thellufsens kontor, får de beskeden
fra sekretæren, at Thellufsen er booket op de næste mange
måneder, og han sandelig ikke har tid til at møde et par
“snushaner”, om så hans liv afhang af det. For at få Thellufsen
i tale, bliver han nødt til at blive presset. Man kan opsøge hans
kone og to børn (den svinske måde), eller emaile eller faxe
kontoret et lille billede af Thellufsen i en lidt uheldig opstilling.
Hvis man gør det, får Thellufsen meget travlt med at aftale et
møde med detektiverne. Hvis man opsøger konen og fortæller
mere end nødvendigt eller har presset ham mere end hvad
godt er, kan det oven i købet være at Thellufsen sender én en
lille hilsen efter mødet i form af et par knæskallebrækkende
bøller, der ikke har særligt meget til overs for et par familie-idylbrydende-snushaner.
Den store mand
Hvis detektiverne bliver kaldt ind til møde, kommer de ind på
et stort kontor, med chesterfieldmøbler, dyr cognac og billeder
af forrige familiemedlemmer i deres storhedstid. Thellufsens
selv er en stor mand, en levemand, der sidder og ryger på en
stor cigar, da detektiverne kommer ind. Udadtil virker han,
som han har styr på det hele, men hvis detektiverne slår for
deres menneskekendskab, kan de se at han har ikke har det
særligt godt ved dette møde. Han er nervøs, meget nervøs. Siden
detektiverne har mødt Per på nuværende tidspunkt, synes de,
at Thellufsens minder om en de har set før. Slå en test for at se
om de kan placere ham. Mikkel Thellufsen selv vil benægte al
kendskab til sin bror Per.
Om Alice vil Thellusen først benægte et hvert kendskab til, men
hvis detektiverne finder billederne frem, får han munden på gled.
Det, han kan fortælle, er, at han mødte Alice på en bar og tog med
hende hjem. Selvfølgelig anede han ikke på det tidspunkt (han
lyver), at hun var prostitueret. På den anden side var det jo en
nem måde at undgå alle de problemer, der er med en elskerinde,
så han så hende gennem en periode, men besluttede så at give
sit ægteskab en chance til. Alice har han ikke set siden (han lyver
stadig). Hvis han virkelig bliver presset, vil han fortælle, at Alice
kom til ham på hans hjemmeadresse, guderne må vide, hvor
hun havde fået den fra, og ville snakke med Thellusen, da hun
ikke havde andre at gå til. Han sendte hende væk af frygt for sit
ægteskab og omdømme. Det han ikke fortæller er, at han sendte
hende hen til sin bror, Per.
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Hjemme igen
Efter mødet kan detektiverne lidt senere på dagen komme hjem
til et raseret kontor. Computerne er ødelagte og detektivernes filer
er spredt ud over gulvet. Alt om Alice er forsvundet, medmindre
spillerne havde noget på sig, mens de var væk. Dette er Thellufsens
værk. En måde at sige tak for sidst på, samt at sørge for at der
ingen inkriminerende beviser findes imod ham.

7. del: Tilbage til værkstedet
Hvis detektiverne har mødt Thellufsen på nuværende tidspunkt,
synes de at Per minder om én de har set før. Slå en test for at se
om de kan placere ham. Per er Mikkel Thellufsens bror, men han
vil ikke umiddelbart erkende dette faktum. Han vil mumle noget
uforståeligt og ryste på hovedet. Hvis detektiverne presser ham
lidt, vil han dog krybe til korset. Han vil fortælle at han er bror til
Mikkel, men heller ikke mere.
Hvis spillerne presser ham yderligere eller viser ham billederne
taget af Thellufsen og Alice, vil Per erkende, at det var ham, der
sendte billerne til detektiverne, fordi han ville have ”manden” til
at holde op med at se de piger og gøre dem fortræd. I tilfælde af at
spillerne har fundet ud af at Mikkel er Pers bror, vil han naturligvis
sige ”bror” i stedet for ”manden”. Hvis detektiverne vil have det
uddybet ryster Per på hovedet. Faktisk bryder han sig ikke så
meget om sin bror, fordi Mikkel får ham til at gøre ting, han ”ikke
bryder sig om”.
Per vil ikke uddybe, hvad han mener med det. Faktisk kan man
ikke få meget mere ud af Per, da hans tale bliver mere og mere
højtråbende og desperat. Han er på vej til et anfald. Spillerne
vil blive afbrudt af mester, der vil høre, hvad der foregår, og
hvad fanden detektiverne bilder sig ind sådan at ophidse hans
medarbejder.
Spillerne kan nu overvåge Per eller opsøge hans hjem ude
på landet. Hvis de overvåger Per, vil de ved fyraften se, at
Lille Per kører væk i en rød Mazda af en ældre årgang. Selv
nummerpladerne passer.

8. del : Landstedet
Der er flere måder at komme ud til landstedet på. En er at
undersøger Per Thellufsens adresse. En anden er at skygge ham,
efter han får fri fra arbejde, hvilket er omkring kl.18.00. Spillerne
vil nu ankomme til et lille hus, med marker på den ene side og skov
på den anden umiddelbart ca. 20 kilomenter uden for København.
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Nu kan de enten overvåge huset eller opsøge Per på sin bopæl. Bilen
Per selv kører i, er en ældre bil af mærket Mazda. Hvis de tjekker
nummerpladerne, vil de finde ud af, at bilen tilhører en hvis Alice
Marie Emborg. Der holder ikke andre biler i området.
Til te hos Per
Hvis spillerne opsøger Per, vil han være langt fra villig til at
samarbejde. Sagen er nemlig den, at der er fem piger begravet inde
i skoven, hvilket Per altid har været meget nervøs over. Han synes
”de holder øje med ham”. Han vil uvildigt invitere spillerne indenfor
og byde dem på kaffe. Han vil, så længe det er muligt, snakke om alt
muligt andet end Alice. Hvis snakken falder på Mikkel Thellufsen,
vil Per trofast dækker over sin bror, mere fordi han er bange for
ham end egentlig holder af ham. Hvis detektiverne begynder at stille
nærgående spørgsmål, vil Per gå i panik og angribe dem, med hvad
der nu er i nærheden. Det værende sig en tekande eller lignende.
Per er stor, men han er ikke nogen reel trussel for et par detektiver.
Hvis de først for ham passificeret, vil han da også bryde sammen og
begynde at tale.
Han fortæller at hans bror ”er en farlig mand, der ikke er sød mod
piger og at han har gjort forfærdelige ting, og at pigerne er ude i
skoven. pas på, han kommer snart”. Det vil han blive ved med at
gentage grædefærdigt. Hvis spillerne udspørger ham om pigerne, vil
han fortælle at broren flere gange midt om natten er kommet med
piger, der lå helt stille, og at de sammen har lagt dem i jorden inde
i skoven. Før spillerne kan nå at undersøge denne oplysning, hører
de en bil, der kører ind i indkørslen. Det er Mikkel Thellufsen og
kompagni, der ankommer til landstedet.
Overvågning
Hvis detektiverne overvåger huset, vil der omkring kl.21 kører en bil
op til huset. Ud af den vil der komme tre mænd. To bodybuildertyper
og en tredje mere korpulent herre. Spillerne kan ikke umiddelbart
se hvem det er. De tre herrer er Mikkel Thellufsen og hans to
bodyguards, to herre som spillerne tidligere har haft chance for at
møde under mindre hyggelige omstændigheder.
Disse vil ankomme til landstedet uanset om spillerne er i huset
eller om de overvåger det. De vil brase døren ind, og en meget sur
Thellufsen vil gøre sin entré. Han har nu fundet ud af, at det var
hans egen bror, der sendte ham billederne, der kan ødelægge hans
karriere. Det er på tide at sætte en mundkurv på sin bror. Målet er
klart Mikkel Thellufsen. Han vil have sin bror skaffet af vejen. Hvis
detektiverne er i huset, vil han blive lidt overrasket, men ellers bede
dem om at holde sig ude af deres lille familiekomsammen: ”Hvis
I ved, hvad der bedst for jer selv skal I bare holde sig væk, ellers
må I jo tage konsekvenserne”. Hvis spillerne går deres vej, vil de
mens de er på vej ud af huset høre et skud. Per er blevet skudt og vil
efterfølgende blive begravet i den tilstødende skov (negativ skæbne
bigtime!).
Konfrontation
Hvis spillerne ikke går deres vej eller stormer ind i huset udefra deres
overvågningsbil, så er der lagt op til den store konfrontation.
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Thellufsen har selv trukket en pistol, det samme har hans to
gorillaer, og de er ikke bange for at bruge dem. Hvis detektiverne
blander sig, hvilket de højst sandsynligt gør, så vent med at lade
det første skud gå. Byg stemningen op. Lad dem først have nogle
dialoger, hvor detektiverne for at vide at Per og Mikkel er brødre,
og at Per fortæller, at det er Mikkel, der har slået piger ihjel, der nu
ligger begravet i skoven. Til sidst bliver det for meget for Mikkel og
han fyrer sit første skud – mod sin bror.
I den efterfølgende skudduel, er der tre ting, der skal ske.
1. Per dør, ikke af det første skud, men hvis spillerne skyder
efter Mikkel, vil Per hoppe ind og tage imod kuglen (negativ
skæbne).
2. Mikkels bodyguards skal gerne ende med at blive skudt eller
såret
3. Når bodyguardsene er skudt, vil Mikkel tage flugten ind i
skoven.

9. del : I gravens dybe stille ro
Uden for regner det. Hvis detektiverne tager jagten op, må de også
huske at der er et par sårede bodyguards, der ikke har tænkt sig at
ligge og flyde, hvis de kan undgå det. Alt efter hvor hårdt de er såret,
vil de prøve at komme Mikkel Thellufsen til undsætning.
Jagten
Mikkel er løbet et stykke ind i skoven, men han er ikke specielt stille
af sig. Han er derfor heller ikke særlig svær at forfølge. En enkelt
lytte-test er nok (ÅRV+Vildmarksliv+lytte). Det eneste problem er
at det er november og klokken er over ni, så der er mørkt. Dette gør
forfølgelsen sværere (STY+Idræt+Løb). Bed detektiverne om at slå
for held. Hvis de er heldige, vil de høre lyden af et bump og så en
mand der skriger højt. Det er Mikkel Thellufsen, der er faldet i en
grav. Der er i alt fem grave, en for hver af de piger, der er blevet slået
ihjel. Per har gravet dem op, da hans samvittighed ikke kunne klare
det mere.
Hvis detektiverne selv er uheldige, vil det være én eller flere af
dem, der falder i en grav. Gravene er ca. halvanden til to meter dyb.
På bunden ligger der, under et lille lag jord, en nøgen pige. Hun
ligger på ryggen og hendes ansigt er det eneste der kan ses, men
allerede her kan man se at ormene og des lige har haft hende under
behandling i et stykke tid. Dette syn koster, hvem end der ender i en
grav, 3 negativ skæbne. Siden det regner, er det mere eller mindre
umuligt at komme op af graven på egen hånd - en ting selv Mikkel
Thellufsen må sande, da han til sidst falder i en grav.
Den der graver en grav til andre
Hvis detektiverne får fat på Thellufsen (hvilket er meningen), vil han
ligge i en grav chokeret. Når han først er kommet sig over det initiale
chok, vil han kommandere detektiverne til at hjælpe ham op. Dette
er et glimrende sted at få en rigtig ond dialog i gang mellem Mikkel
Thellufsen og spillerne. Thellufsen kan sagtens fortælle alt om sin
hang til små piger og tilstå mordene eller det, der er værre. Dette er
meningen at spillederen helst skal få spillerne til at overveje, om de
skal gøre det af med Thellufsen.
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Hvis de gør det, kan de ikke fortælle det til nogen som helst. De
bliver nødt til at grave pigerne ned igen sammen med Thellufsen,
og finder derfor aldrig ud af, om Alice er i blandt de døde piger,
medmindre de vil stå til ansvar for deres handlinger. Nedslagtning
af en advokatfuldmægtig er ikke noget, man ligefrem bare slipper af
sted med.
Hvis detektiverne hjælper Thellufsen op og får ham anholdt, vil
han blot nægter at udtale sig, før han kommer i politiets varetægt.
Når politiet enten kommer til landstedet, vil han benægte alt. Så
medmindre detektiverne på en eller anden måde har fået optaget
Mikkel Thellufsens tilståelse, har de ikke noget på ham.

10. del : Efterspil
I dagene der følger efter bliver skoven, der ligger op til landstedet
gravet op og liget af fem piger fundet. Det lykkedes kun politiet
at identificere 4 af de fem. Ingen af dem er Alice. Den sidste pige
har dog samme højde, bygning og hårfarve, og efter retsmedicins
vurdering har hun været død i godt et par uger.
Det femte lig
Det er helt op til spillederen om Alice Emborg er det femte offer. Det
kan være forældrene, efter en ”identifikation”, udfra det der er tilbage
af hende, siger, at det er Alice, og derfor ikke ønsker en DNA-test der
med sikkerhed kan afgøre tvivlsspørgsmålet. Alice Maria Emborg
bliver herefter erklæret død. Spillederen kan afgøre det ved hjælp af
en DNA-test, men uvisheden giver spillerne håb.
Retfærdighed og afmagt
Mikkel Thellufsen bliver løsladt, eftersom han har placeret al
skylden på sin nu afdøde bror. Der er ikke meget detektiverne kan
gøre. Uanset hvor meget detektiverne råber op, så kender Mikkel
Thellufsen for mange folk, har for mange forbindelser og kender
lidt for mange smuthuller i loven til nogensinde at blive buret inde.
Retfærdighed er en for længst hedengang luksus.
Begravelsen
Detektiverne bliver indbudt til Alices begravelse. Til den er Alices
forældre, hendes biologiske far, hans nuværende kone, samt en tante
eller to og et par bedsteforældre. I baggrunden et stykke derfra står
en yngre pige klædt i sort, iført store solbriller. Hun opdages kun,
hvis detektiverne slår en test for overvågenhed. Hvis spillerne prøver
at kontakte hende, forsvinder hun.
Løse ender
Hvis detektiverne stadig ikke tror at det er Alices lig, der er begravet,
så kan de ringer til Alices oprindelige far, Sven Lassen, der kun kan
fortælle at han ikke har set pigebarnet i 15 år. Og sporet ender blindt.
Detektiverne må tage til takke med at det højst sandsynligt er Alices
lig, der ligger i jorden.
Om Alice virkelig er død, og i så fald hvem der er den skyldige, er
op til spilmesteren. Det kan være Mikkel. Det kan være Per. Det kan
også være at Alice lever endnu og grunden til, at hendes bil er havnet
i Pers varetægt, er fordi, hun har givet ham den...
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Bilag

Brev fra Alice
Kære mor og far
Dette brev bliver det sidste I hører fra mig. Tingene er ikke gået
som jeg håbede. København er ikke det sted jeg troede, det ville
være. På den anden side er det hverken værre eller bedre end alle
andre steder jeg har været.
Jeg tilgiver jer.
Alice

Alices adressebog

C. A.
M.T.
L.H.
O.D.

22348231
33368727
45873519
55164875

Pia 22157864
Bente 25167878
Sofie
20548064
Amager bilværksted 35264578

Alices dagbog

Dagbog d.2. September 2005
Hej igen dagbog.
Min hest er syg. Øv. Det er jo ikke rigtig min hest, men jeg er
rigtig ked af det alligevel. Og så skulle jeg ride på en anden hest
til ridning, men den var dum, så den bed mig. Dumme hest. Jeg
vil have at Jolly bliver rask igen
Dagbog d. 23. oktober 2007
Hej Kære Dagbog
Jeg kan næsten ikke vente med at fortælle det. Jeg er ved at får
bryster! Endelig sker der noget. Så kan det være at drengene
kan holde op med at kalde mig strygebræt og hende med de små
gajoler.
Dagbog d. 17. december 2007
Far er også mærkelig. Han bruger meget lang tid på at putte
mig. Jeg kan ikke li det.
Dagbog d. 3. marts 2008
Mor er også blevet mærklig på det sidste. Hun lugter mærkligt og
har tit svært ved at holde balancen. Er hun syg?
Dagbog d. 23. november 2007
Hej dagbog.
Mor og far skal skilles. Jeg tror måske det er min skyld. De
skændtes i hvert fald hele i går om hvem der så skulle have mig.
Tænk hvis der ikke er nogle der vil have mig? Jeg ved ikke hvad
jeg skal gøre?
Dagbog d. 13 september 2009
Kære dagbog
Jeg ved godt det lyder hårdt, men jeg ville virkelig ønske at mine
forældre blev skilt dengang. Mor drikker mere og mere og far
bliver ved med at komme ind til mig om natten. Han siger han
gør det af kærlighed. Jeg har prøvet at fortælle det til mor, men
enten vil hun ikke høre, eller også er hun for fuld. Jeg kan snart
ikke klare det mere

Dagbog 29. juni 2011
Nu gør jeg det. Jeg stikker af. Jeg kan ikke længere klare hans
klamme hænder på mig. Hans vamle pik oppe i mig. Hvis ikke
jeg stikker af nu, slår jeg ham ihjel
Dagbog d. 12. maj 2012
Hej igen
Det er snart lang tid siden. Jeg havde helt glemt at jeg
havde dig. På den anden side, så har der ikke været noget
opmuntrende at skrive om. Jeg er skredet fra den ene
elendighed til den anden. Jeg er blevet champagnepige for en
fyr der hedder Adamski. Han er et svin, men det er gode penge.
Og han er ikke et nært så stort svin, som nogle af kunderne.
Læske fede mænd, med kone og børn, der ligger og pruster
med deres minipik og synes de er de største casanovaer, mens
de sveder som de klamme svin de er. de er heller ikke engang
de værste. De værste er dem, der umiddelbart ligner flinke og
rare mænd, lige indtil de tager et bælte frem, eller bøjle eller et
eller andet andet, de kan slå en med. Så gennemtæsker de mig,
mens tager mig i røven. Bagefter siger de undskyld og betaler
tredobbelt takst. Adamski er ligeglad, så længe de betaler
ekstra, kan de gøre som de vil.
Thellufsen er en anden historie. Han er advokatfuldmægtig og
har kone og et par unger. På den måde er han en typisk kunde,
men der er bare noget over ham. Han er sød. Han har talt om
at skride fra konen eller i hvert fald få mig væk som glædespige
og så blive hans elskerinde. det vil jeg ikke have noget imod.
Jeg er begyndt at føle mig forfulgt. det er som om at nogen
overvåger mig. Jeg ved bare ikke helt hvor eller hvorfor.
Dagbog d. 25. juli
Jeg ved ikke hvad der er galt. Der er ingen af mine faste kunder,
der vil have mig mere. de har samtlige meldt fra. Så det bliver
kun til et par nye en gang imellem. Hvis det bliver ved på denne
måde, ender det med at jeg bliver fyret. Pis. Hvad fanden
foregår der.
Det kan være det er min forfølger? Jeg har ikke set nogen, men
jeg ved han er der. For en sikkerhedsskyld har jeg fået en ekstra
lås på døren...

