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HELTE & ASPIRANTER
Marts 2013. Startskuddet er gået til fjerde sæson af Danmarks største realityshow.
TV6’s Superheroes™ er programmet, hvor fire helt almindelige danskere har
fået superkræfter og bruger dem i den gode sags tjeneste. Sidste sæson måtte
Superheroes vinke farvel til kampsportseksperten Dervish, som blev stemt ud af
programmet af seerne. Men en ny helt er på vej, for Superheroes Aspiranterne
kører sideløbende med Superheroes med populære Christian Kamber som vært.
Helt almindelige danskere dyster om, hvem der bliver Danmarks næste superhelt
- hver tirsdag i primetime!
Den nye Superheroes-sæson byder også på en ny marketingchef og nye

FORHISTORIEN

kostumer til de fire tilbageværende helte: Mr. Right, Omega, Felicia og Hotshot.

Læs mere om baggrunden
for Superheroes og
Superhelteloven bagerst
i scenariet. Her finder du
også en opsummering af det
første Superheroes-scenarie.
Har du spillet eller læst det
første scenarie, behøver du
ikke læse appendikset.

Marketingchef Marianne Bendixen har analyseret sig frem til, at Superheroes
stadig har et uudnyttet potentiale for højere ratings og ekstra omsætning på
merchandise. Sammen med producer Philip Gottschalk har hun lagt planen, der vil
realisere potentialet: Der står hud på programmet i 2013. Journalist Rasmus Lade
har fået til opgave at give seerne det, de vil have: lækre helte med buler og kurver
de rigtige steder - i knap så meget tøj.
Men glamour er ikke det eneste, Superheroes har på menuen i den
kommende tid.

DANMARKS FIRE HELTE – OG EN JOURNALIST
Superheroes 2 handler om Mr. Right, Felicia, Omega, Hotshot
– og Rasmus Lade. Efter Dervishs exit sidste år består
gruppen nu af fire medlemmer, hvis aktioner følges tæt
af Rasmus Lade. Han er programmets journalist og
kameramand, der bogstaveligt render rundt i røven på
heltene med sit kamera. Hele tiden.
De fem hovedpersoner er:
Mr. Right
Gruppens officielle leder og muskelmand hedder i
virkeligheden Robert Andersen. Mr. Right kommer
fra Vordingborg og blev som teenager betragtet som
byens største fodboldtalent siden Morten Olsen. Han
blev da også professionel, men forsvandt hurtigt
igen og var ude af offentlighedens søgelys, indtil
optagelserne til Superheroes begyndte. Roberts
atletiske evner og gode udseende gjorde ham til
gruppens leder.
Mr. Right gør sit bedste for at repræsentere
programmet godt og løse konflikter i gruppen,
men sandheden er, at han har svært ved at
klare helterollen. Han forsøger at styrke den
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manglende selvtillid med kokain og nemme one-night stands. Mr. Right er
realityshow-vinderen, der ikke kan finde ud af at håndtere berømmelsen.
Felicia
Christina Ankergreen er Superheroes’ superbabe. Hun er opvokset nord for
København i ét af Hørsholms fine villakvarterer. Allerede da hun kom i gymnasiet,
var Christina usædvanligt smuk, og hun har altid brugt sit udseende til at få
tingene, som hun vil have dem. Som Felicia fik hun de mest omfattende genetiske
modifikationer i gruppen - Christina blev behandlet med sneleopard-gener, som
gav hende fabelagtig smidighed, lynhurtige reaktioner og superskarpe sanser.
Felicia er med i Superheroes, fordi hun elsker rampelyset og alle de privilegier,
der følger med.

SÅDAN FORDELER
DU ROLLERNE
Det virker fint at lægge
rollerne foran spillerne
og lade dem vælge ud fra
billederne af spilpersonerne.
Men hvis du hellere vil
bestemme selv, bør du
overveje:

• At give Mr. Right til den
mest actionorienterede
spiller.

Omega
Den mest hårdkogte Superhero er supersoldaten Omega. Hans rigtige navn
er Peter Nielsen, og han var allerede borderline, da han kom med i gruppen.
Peter er tidligere professionel soldat og havde set lidt for meget i Afghanistan,
inden han blev smidt ud af hæren for et voldeligt overfald på en sagesløs civil.
Dommerpanelet i Superheroes mente dog, at hans kamperfaring og taktiske

• At give Omega til den mest
efterforskningsglade spiller.

• At give Rasmus Lade til
den mest intrigerende spiller.

evner ville være et stort plus. Som Omega fik han skærpet sanser og fysik og
blev udstyret med et par specialbyggede gummikugle-pistoler (som Peter selv har

• At give Felicia og Hotshot til

skaffet rigtig ammunition til).

de mest skuespilsorienterede
spillere.

Omegas liv er krig. Han er med i Superheroes, fordi det giver ham mulighed for
at komme i kamp. Hans kyniske stil har fået mange til at kalde ham psykopat, og
det har de sådan set ret i. Men seerne elsker ham.
Hotshot
Den senest tilkomne i Superheroes hedder egentlig Maria Almeda Hansen.

Rasmus Lade er den vigtigste
rolle at få castet rigtigt, da
Rasmus er en central driver
i de interne intriger mellem
gruppens medlemmer.

Mellemnavnet stammer fra hendes chilenske far, men Maria har det meste af sit
liv boet i Ishøj, hvor forældrenes stormfulde forhold prægede hendes opvækst.
Hun flirtede med betonblokkenes pigebander, men var kommet på ret kurs, da
Superheroes kom ind i billedet. Maria er lille, men veltrænet, hvilket blot er blevet
styrket af genetiske modifikationer. Som Hotshot bærer hun en flammekaster på
hvert håndled.
Maria kæmper for en bedre verden, og hun går ind i kampen med glød og
temperament. I Superheroes har hun fået den chance, som alle efter hendes
mening burde få.
Rasmus Lade
Rasmus er Superheroes’ faste journalist med næse for sensationer og fede
actionklip. Med et bærbart kamera over skulderen og live-feed direkte til Yasin i
klipperummet dokumenterer Rasmus Lade virkeligheden, når Superheroes ruller
sig ud. Han er et naturtalent til jobbet, men væmmes inderst inde ved tanken om
den luderjournalist, han er blevet til. Han forsøger at få alvor og skarpe spørgsmål
listet ind, men ved godt, at smarte bemærkninger og lir er meget mere populært
hos seerne.
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FIRE HELTE
OG EN CIVIL
Selv om Rasmus ikke har
superkræfter som de øvrige
spilpersoner, viste spiltesten,
at Superheroes 2 bestemt
ikke er noget kedeligt
scenarie for hans spiller.
Han er tværtimod i centrum
som den, der definerer de
interne intriger i gruppen og
puster liv i rollespillet. Selv
i scenariets actionprægede
slutscene har Rasmus nok
at gøre med at få taget de
rigtige billeder og beskytte
sit kamera.

HANDLINGEN KORT FORTALT
Barney Zile er Danmarks pornokonge. Siden sine spæde barneskridt som sælger
af tilbehør til stripbarer har han bygget et imperium op, ikke mindst takket være
Bodyshop.
Bodyshop er et fragtskib ombygget til genlaboratorium, som sejler i
internationalt farvand, sjældent i havn mere end én dag ad gangen. Her
anvender Ziles videnskabsmænd den nyeste genteknologi, som også blev
brugt til at skabe Superheroes. Forskellen er bare, at de bruger den på
importerede prostituerede, som de forvandler til en sexgalnings våde drøm.
Ziles ludere kan tilfredsstille selv de mest voldelige og perverse fantasier.
Når de kommer tilbage til København, arbejder luderne ud fra escortbureauet Ultimate Girls på Amager, hvorfra de bliver sendt rundt til de
velbjærgede kunder.
Sådan én er Christian Kamber, studievært på TV6’s Superheroes
Aspiranterne og på kollisionskurs med sit ægteskab. Fredag den
8. marts 2013 besøger han diskotek Orbit, hvor han møder
superluderen Jasmin, som han tidligere har muntret sig med et par
gange. Denne gang tager Kamber hende med hjem og smider sin
drukfældige hustru ud.
Selv om Jasmin er designet til at udholde stor smerte, bliver
sexakten for voldsom, og Christian Kamber kommer til at kvæle hende
til døde. Forfærdet ringer Christian til Barney Zile, som sender sin
bodyguard, Big Guy, for at hente liget. Big Guy parterer Jasmin bag
i sin varevogn, pakker kropsdelene i sorte plastsække og dumper
det hele i en container i Kødbyen.
Dagen efter beder Barney Zile Kamber om kompensation
for tabet af sin investering i Jasmin. To millioner euro, tak.
Det kan Kamber ikke betale, så efter en formiddag i total
panik forsøger han at tage benene på nakken. Men Ziles
håndlangere venter udenfor og tvinger Kamber med ud på
Bodyshop, hvor Zile begynder at trække så mange penge
ud af ham som muligt. Man er vel forretningsmand.
En lille uge senere, torsdag den 14. marts, finder
rengøringsassistent Ceren Hikmet ved et tilfælde
Jasmins parterede lig i Kødbyen. Politiets teknikere
konstaterer, at den afdøde led af den sjældne
sygdom Hartwells Syndrom, som kun
rammer genmodificerede dyr og
mennesker. Det får omgående politiet
til at tilkalde Superheroes, for der
er ubehagelige perspektiver i et
sexmord, hvor offeret er manipuleret
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a la Superheroes. TV6’s helte ankommer til Kødbyen sidst på eftermiddagen, som
altid under stor mediebevågenhed.
Heltene opdager, at liget har en branding fra Ultimate Girls på det ene ben, og

ULTIMATE GIRLS

den fører dem på sporet af escortbureauet. Hos Ultimate Girls møder Superheroes

Du kan læse mere om
Barney Zile, Ultimate Girls
og Bodyshop i de vedlagte
beskrivelser. Det kan godt
være, at Ultimate Girls er
glædespiger og -mænd,
men det gør dem ikke
mindre farlige i en fysisk
konfrontation. Særligt
Big Guy, Painslut og
Queen Patricia er farlige
modstandere, selv for
Superheroes.

receptionisten Britney, som oplyser heltene om Jasmins mødekalender. Hendes
sidste aften i live var på diskotek Orbit. Samtidig møder Superheroes én af Barney
Ziles andre superludere, Beautiful Corpse.
Heltene kan forfølge flere tråde herfra. Den mest oplagte er at tage til Orbit for at
finde den kunde, Jasmin forlod diskoteket med. Situationen udvikler sig imidlertid
kaotisk for Superheroes, da de for alvor mærker, hvad det vil sige at være hele
Danmarks sexobjekter. De når dog også at komme på sporet af Christian Kamber.
Hjemme hos Kamber får heltene indblik i studieværtens fallerede ægteskab og
bizarre seksuelle tilbøjeligheder. Ud over diverse sexrekvisitter finder Superheroes
en invitation til et særligt Ultimate Girls-party - Ultimate Inferno. Da
Christian Kamber selv er sunket i jorden, fortsætter heltene deres
efterforskning af Ultimate Girls og må skaffe sig adgang til Barney Ziles
eksklusive orgie.
Ind imellem denne efterforskning har Superheroes været udsat for
både fan-drømmedate, superhelteaspiranter, nye, endnu mere
vovede sommerkostumer og Rasmus Lades nærgående granskning
af heltenes privatliv. Det er altså en gruppe godt frustrerede helte,
der møder op til Ultimate Inferno.
Barney Ziles orgie viser sig at være et skrækkabinet af dekadente,
frastødende sexfantasier. Her er alt, hvad hjerte, instinkt, lyst og
psykopati kan begære - fra pædofili over ekstrem dominans til mord.
Men ... På papiret er det hele lovligt.
Det bliver altså Superheroes som forsmåede privatpersoner og
ikke offentlighedens helte, der antænder bålet. Voldeligt bliver
det formentlig, men Superheroes’ afsløring af tingenes sande
tilstand efterlader en række moralske spørgsmål: Hvem bliver
præsenteret som skurkene? Skal de genmodificerede ludere
retsforfølges? Skal Christian Kamber genindsættes som
vært for Superheroes Aspiranterne? Og hvor meget kan
Superheroes-programmet i det hele taget vise af alt
dette?

side 6

SETTING
Superheroes 2 foregår i og omkring København anno 2013. Det er et Danmark,
der er lidt mere kynisk, dystert og brutalt end det, vi kender i dag. Fundamentalt
set er det stadig det samme land med dronning, folketing, flagstænger og
kolonihavehuse. Men det er blevet mere individualistisk og mindre sikkert. Det er
trøstesløst, der er dårligt vejr og lidt forfaldent. Folk på gaderne ser stressede og
små-utilfredse ud.
Midt i alt dette er Superheroes et håb om muligheder og retfærdighed for alle.
Og landets største mediecirkus.

STEMNINGEN I SUPERHEROES 2
Superheroes 2 er superhelte noir, fordi grundtonen er mørk.
Spilpersonerne undersøger et bizart og brutalt mord,
og da heltene siden kommer i kontakt med Barney
Ziles seximperium, bliver historien ikke mindre
dyster. Derudover handler scenariet om rigtige
mennesker, som for det meste har det skidt.
I skarp kontrast står dén medieskabte
virkelighed, som er realityshowet Superheroes.
Her er der helte og skurke, søde sild og stærke
mænd, platte jokes og masser af kavalergang. Her
er hovedpersonerne af pap, så vi alle kan elske at
hade dem eller omvendt. Her er der kontant afregning,
ægte retfærdighed og sejr over ondskaben.
Scenariets stemning opstår i skæringspunktet mellem disse to universer. Det
groteske i den på den ene side modløse og dystre dagligdag og den glittede
mediefacade på den anden side.

AFVÆBNENDE
HUMOR

SCENARIETS TEMA
Superheroes 2 handler om prostitution - og om den konflikt, der ligger mellem
frisind og udnyttelse. Det handler om, hvordan vi som medievante mennesker
henholdsvis respekterer den frie seksualitet, betragter seksualitet med voyeuristisk
begær, fordømmer, hvad vi ud fra personlige grænser finder “forkert”, og endelig
vender ryggen til det, vi ikke kan acceptere. I historien er Superheroes ikoner for
alle sider af den debat – moralske dommere, medieludere, seksuelt frustrerede.
Og på flere måder prostituerede.
Scenariet fanger spillerne, når de selv – og ikke bare deres roller – bliver
involveret i sagens kerne. Det opnår vi i historien ved uden omsvøb at udsætte
Superheroes for det miljø, det hele handler om. Fra simpel prostitution går
efterforskningen gennem overskridelse af heltenes egne grænser og videre til det
ekstremt dekadente: seksuel ophidselse ved vold, misbrug, pædofili, ydmygelse,
mord. På velvillige deltagere, vel at mærke.
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Selv om scenariets tema er
alvorligt, er det o.k., at det
også er sjovt. Der er noget
grundlæggende morsomt i,
at kostumeklædte superhelte
render rundt i København.
Men netop i dette scenarie
kan den mere hysteriske
afvæbnende humor også
komme frem. Spillerne kan
bruge den til at distancere sig
fra de voldsomme seksuelle
temaer i historien, og det er
selvfølgelig helt i orden. Til
gengæld bør du selv prøve at
lade være med at være for
morsom, for du skal skabe
modvægt til spillerne.

Pointen er: Hvis scenariet skal fungere, skal du ikke skjule de her ting eller prøve
at nedtone dem. Du skal præsentere dem så direkte som muligt, så pirrende som
muligt, så grimt som muligt, så meget in-your-face som muligt. Ultimate Girls
siger ikke: Kunne du tænke dig at elske med mig? Nej, de siger: Knep mig i røven
med din store pik, til jeg kommer. Eller: Lad mig slikke dig, til du pisser mig i
munden. Og de lyder vel at mærke, som om de nyder det.
Og respektér dine egne grænser: Hvis du ikke synes, du kan sige de ting uden at
fortrække en mine, skal du ikke være spilleder på scenariet.

MEDIERNES ROLLE
Superheroes er et ugentligt tv-show, der bliver klippet sammen af den forudgående

PHILIP GOTTSCHALK

uges begivenheder. Når Rasmus Lade filmer Superheroes, sendes hans billeder

Superheroes’ producer er
din joker i scenariet. Du kan
næsten når som helst bruge
Philip til at påvirke spillerne,
for han er ikke sen til at
gribe mobilen og ringe til
Rasmus eller én af heltene,
hvis han har en mening om
noget.
Philip Gottschalk tænker
hurtigt, taler endnu hurtigere
og pakker sjældent tingene
ind. Han er lynhurtig til at
se muligheder og elsker
konflikter, for det eneste,
han er interesseret i, er at få
noget godt tv.
I dette scenarie får Philip
en udfordring, når Christian
Kambers rolle kommer
frem. Han er bestemt ikke
interesseret i at få tv-ikonet
fra Aspiranterne afsløret som
sexmorder.

direkte til klipperummet, hvor Yasin Özcan sidder klar ved computerne. Det er
altså muligt at klippe materiale fra til ugens program. På daglig basis har Rasmus
Lade frie hænder til at følge Superheroes, men Philip Gottschalk ringer ofte med
gode råd og ønsker til scener.
For TV6 handler Superheroes dels om at vise rigtige helte, der gør noget godt,
dels at underholde med de sædvanlige realityshow-gimmicks. Man vil altså gerne
ind under huden på heltene, høre om deres følelser, se dem bagtale hinanden eller
kritisere lederen. Så længe de i sidste ende fremstår som Danmarks nationalhelte.
I år er Marianne Bendixen tiltrådt som ny marketingchef, og hun har fokus på, at
vi skal rigtig tæt på Superheroes – gerne helt ned i kavalergangen på Felicia.
Det er dog ikke kun TV6, der følger Superheroes på tæt hold. Det gør samtlige
andre danske medier med respekt for sig selv også. Superheroes er Danmarks
største medieshow, og hovedpersonerne er landets største ikoner. Du kan bruge
de konkurrerende medier til at lægge pres på heltene, stille de spørgsmål, som
Rasmus Lade ikke tør, eller vise de ting, som TV6 ikke vil vise. TV Action er den
mest kritiske af de konkurrerende kanaler.

FØR SCENARIET BEGYNDER
Begynd med at ridse spilverdenen op for spillerne og giv et ultrakort resumé af

VALGFRI SCENER

det første Superheroes-scenarie. Fortæl om Superhelteloven og lidt om, hvordan

Tre af scenariets ni scener er
valgfri - de er ikke essentielle
for handlingen og kan derfor
springes over, hvis du er i
tidsnød eller ikke synes, de
passer ind.
Hvis du springer en scene
over, må du så klippe heltene
hurtigt videre til den følgende
scene.

Superheroes-programmet er tilrettelagt. Sig så et par ord om scenariets tema
og gør det klart, at nogle sekvenser kan virke stødende – men ikke skal være
personligt grænseoverskridende. Udlevér til sidst rollerne og giv spillerne mulighed
for at stille spørgsmål. Når alle er klar, begynder scenariet lige på og hårdt med et
parteret lig i Kødbyen.
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Scene 1 - Torsdag den 14. marts 2013, aften

KØDBYEN
Vejrguderne på tv taler om isvintre, snestorme, al unødvendig udkørsel frarådes
og den slags. De taler ikke om de vintre, hvor termometret holder sig over 5
grader fra december til marts, så efterårets stank hænger ved i februars regndråber. Den slags vintre får en to minutter lang solstrålehistorie med en bekymret
bemærkning om global opvarmning, når der alligevel ikke er andet at tale om i
Nyhederne den 31. marts.
Sådan en vinter er denne vinter. Og hvis der ikke havde været så varmt, var
der måske aldrig nogen, der havde opdaget liget af Linda Nielsen. Ceren Hikmet,
rengøringsassistent i Kødbyen, fandt nogle af hendes rester i tre sorte plastsække
i en papcontainer, da hun var næsten færdig med morgenens arbejde. I morgen
fortæller hun i B.T., at hun altid har haft denne sjette sans, at hun undrede sig
over stanken fra én af papcontainerne, at hun ville smide kødresterne i den rigtige
container, da hun opdagede, at ... Men alt det siger hun først i morgen. Lige nu er
TV6’s Superheroes ankommet til gerningsstedet.

BAGGRUND
Linda Nielsen er den bodyshoppede luder Jasmin, som er blevet dræbt under en
voldsom sexleg med Superheroes Aspiranterne-værten Christian Kamber. Det er
nu seks dage siden. Kort efter blev liget fjernet af Bodyshop-bagmanden Barney
Ziles bodyguard, Big Guy, som parterede det og dumpede det i en container i
Kødbyen. Den forkerte container, viser det sig.
Ceren Hikmet opdagede liget kl. 8.45 i dag. Siden er politi, presse, kriminalteknikere og nysgerrige strømmet
til Kødbyen. Omkring kl. 18 opdagede
politiets teknikere ved en undersøgelse af ligets blod, at
Linda Nielsen led af den
sjældne sygdom Hartwells Syndrom, som
kun rammer genetisk
modificerede.
Kl. 18.30 ringede
kriminalinspektør
Helge B. Kristensen
til Superheroes.
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BILAG
En kopi af Superhelteloven
er vedlagt som bilag. Den
kan du give til spillerne,
mens de læser deres roller
- eller du kan nøjes med
at finde den frem, hvis de
skulle komme i tvivl om,
hvilke beføjelser de har som
licenserede superhelte.

FORMÅL MED SCENEN
Denne scene etablerer scenariets stemning og giver spillerne mulighed for at
komme ind i deres roller. Det er grumt, stinkende og morbidt, og Superheroes står
midt i det som kransekagefigurer i alt for lidt tøj.

PERSONER
Helge B. Kristensen, politiinspektør og Superheroes’ kontakt hos politiet.
Kriminaltekniker Malene Frederiksen. René Sippel, Superheroes-fjendsk journalist fra den konkurrerende kanal TV Action. Maryam Salim, genert vidne til aflæsningen af liget. Ceren Hikmet, rengøringsassistenten, som fandt liget. En gruppe
tilskuere, der håber på autografer og vil se gerningsstedet.

SETTING
Kødbyen ligger ved Dybbølsbro, et øjeblik fra Københavns Hovedbanegård og tæt
på Fisketorvet. Gennem 90’erne fik området omkring Halmtorvet en ansigtsløftning
for at skræmme luderne og narkomanerne fra Halmtorvet og Skelbækgade væk
og trække café-københavnerne til. Det lykkedes aldrig helt, og i dag er området
omkring Kødbyen et bizart sammensurium af arbejdere, intellektuelle og brogede
eksistenser.
Selve Kødbyen er et indhegnet område, hvor flere end 50 slagterfirmaer har
lokaler. Alle former for kød bliver skåret ud i alle slags udskæringer, og det bliver
solgt til både professionelle kunder og private. Hotel- og Restaurationsskolen har
også en afdeling i området, som generelt er præget af den morbide stemning, der

SYGDOMMEN
Hartwells Syndrom er en
genetisk betinget sygdom,
som udelukkende rammer
dyr og mennesker, der har
været udsat for genmanipulation. Siden sygdommen
blev opdaget i 2008, er den
blevet konstateret hos et
mindre firecifret antal mennesker over hele verden. Det
mest berømte offer var Miracle fra den franske udgave
af Superheroes, som døde i
efteråret 2011.
Der er endnu ikke fundet
nogen kur mod sygdommen,
som medfører, at kroppen
bogstaveligt talt bryder
sammen indefra. Nedbrydningen sker langsomt, men
indtil videre er mere end
80% af ofrene døde. Det
er uklart, hvorfor nogle få
udvikler Hartwells Syndrom,
mens de fleste går fri. Alle
medlemmer af Superheroes
er naturligvis blevet testet
for sygdommen, og samtlige
test har været negative.

kommer af at være omgivet af tonsvis af fersk kød og blod.
Da Superheroes ankommer i TV6-vognen, står politi og teknikere forsamlet
omkring den container, hvor liget blev fundet, mens journalister og pressefotografer lurer i baggrunden. Ligdelene er blevet fjernet, men nogle af de sorte
sække ligger her endnu blandt containeraffald og politiets kridtstreger. Teknikerne
har spredt fotos ud og sat mærker, dér hvor der har været blod og andre spor.
Uden for Kødbyens porte står en større forsamling nysgerrige, som to betjente
forsøger at holde ude.
Start scenen med, at heltene står foran fotoene af ligdelene, altså midt i handlin-

BILAG

gen, hvor Helge B. Kristensen er i gang med at sætte dem ind i sagen. Udlevér

Heltene får fotoene af
Jasmins rester af Helge B.
Kristensen.

med det samme billederne af liget.
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OVERBLIK OVER HANDLINGEN
Helge B. Kristensen forklarer situationen for heltene.
Heltene snakker med kriminaltekniker Malene Frederiksen.
Heltene udspørger kort Ceren Hikmet.
Heltene taler med Maryam Salim, når hun giver sig selv til kende.
René Sippel blander sig for at forplumre Superheroes’ arbejde.
Felicia finder Linda Nielsens hoved.
Rasmus Lade interviewer alt og alle og iscenesætter Superheroes i forskellige situationer.

Helge B. Kristensen
Superheroes’ kontakt hos politiet er træt efter en lang dags arbejde. Ind imellem gaben og kaffeslubren kan han fortælle heltene, hvad politiet har fundet
frem til:
• Liget er endnu ikke identificeret, men det drejer sig om en kvinde omkring
de 25, som blev fundet nøgen og parteret i fem dele (torso, to arme og to
ben). Hendes hoved mangler.
• Ligdelene var pakket ind i helt almindelige sorte plastsække, lukket med
gaffatape.
• Det er oplagt at antage, at liget er blevet flyttet, da det næppe er blevet
parteret her.
• Det var rengøringsassistent Ceren Hikmet, der fandt liget ca. kl. 8.45 i dag.
Malene Frederiksen
Kriminaltekniker Frederiksen er en rapkæftet kvinde i fyrrerne, med vildt
hår, ru stemme og en smøg i kæften. Hendes ansigt er arret og slidt, hendes
hænder knoglede. Hun ligner mere en stamgæst fra den lokale bodega end den
højt respekterede kriminaltekniker, som heltene ved, hun er. Enhver sætning
fra Frederiksen lyder som et host.
Hun kan fortælle heltene, at retsmedicinerne vurderer, at kvinden har været
død i 6-7 dage.
Kvinden er sandsynligvis død af kvælning - der kan anes fingeraftryk på den
del af halsen, som stadig sidder på torsoen. Siden er hun blevet parteret, formentlig med en sav.
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En foreløbig blodanalyse har vist, at hun led af Hartwells Syndrom, en dødbringende sygdom, som kun rammer genmodificerede.
Teknikerne har etableret, at kvinden havde samleje kort før sin død, men der er
ingen tegn på voldtægt.
Teknikerne er endnu i gang med at undersøge, hvilke genetiske modifikationer
der er blevet gennemført på kvinden. Det vil tage mindst en uges tid.
Det afgørende spor
Ét af politiets billeder bør fange spillernes opmærksomhed. Det viser et mærke
på et af kvindens arme. Mærket er en branding fra Ultimate Girls, men det ved
heltene ikke endnu (se dog herunder). Spillerne skal bruge denne branding til at
finde frem til Ultimate Girls.
Mr. Rights insiderviden
Som den eneste af heltene genkender Mr. Right straks logoet fra Ultimate Girls.

BILAG

Han har selv gjort brug af escortbureauets tjenester, om end han ikke ved, hvad

Mr. Right har et visitkort fra
Ultimate Girls i sin tegnebog. Logoet på det er det
samme, som er brandet på
ligets arm.

der stikker under overfladen.
Du kan give Mr. Rights spiller det visitkort, han har i sin tegnebog og eventuelt
direkte sige til ham, at han genkender logoet. Men du bør lade spilleren bestemme,
om han vil formidle sin viden til resten af gruppen. Det kunne jo tænkes, at Mr.
Right helst vil holde på sin hemmelighed.
Ceren Hikmet
Rengøringsassisten Ceren Hikmet vil gerne hjem nu. Hun gentager igen og igen,
at hun har sagt alt, hvad hun ved, til politiet, og nu bliver hendes mand snart
bekymret. Der er ikke noget at hente for heltene ud over en grum historie om at
finde et ben i en plastsæk og en usammenhængende snak om den sjette sans,
Ceren mener, hun har.
Maryam Salim
Maryam er gadeluder på Vesterbro. Hun er oprindelig fra Etiopien, men kom til
Danmark, da en hvid mand skaffede hende et visum til den rige verden. Her har
han prompte sat hende i arbejde. På flere måder er Maryam bedre stillet end
tidligere. Mænd falder i svime over hendes kurver, hun har tag over hovedet og
flere penge på lommen, end hun nogensinde har haft før. Hun har fået et fuldstændig tomt blik i øjnene, siden hun begyndte at trække i Skelbækgade sidste
sommer, men det forhindrede hende ikke i at se Big Guy dumpe de fem plastiksække i containeren for fem dage siden.
Maryam har ikke snakket med politiet, men gør opmærksom på sig selv, hvis én af
Superheroes nærmer sig politiafspærringen, hvor tilskuerne holder til. Hun vil helst
tale med én af de kvindelige helte. Til vedkommende kan hun på skoleengelsk
fortælle, at hun så en stor, sort mand stige ud af en bil og smide poserne i containeren tidligt om morgenen for fem dage siden. Hun husker ikke bilen, det var bare
en bil – vist nok mørkeblå. Manden var meget, meget stor, syntes hun.
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OVERVÅGNINGSKAMERAER
Tjekker heltene overvågningskameraerne ved
indgangen til Kødbyen eller
ejendommen overfor, kan de
få sat præcist tidspunkt på,
hvornår Big Guy deponerede
sækkene med liget. De kan
få et nogenlunde billede af
Big Guy selv, men ingen
nummerplade på bilen eller
andre entydige spor.

Hvis det kommer på tale, kan Maryam fortælle, at visse luksuriøse escortbureauer
giver de dyre piger et mærke af en art. Men hun har ikke hørt om steder, hvor de
ligefrem brændemærker pigerne.
Linda Nielsens hoved
For at sabotere en eventuel efterforskning smed Big Guy sækken med Linda
Nielsens hoved ned i en kloakskakt i stedet for i papcontaineren sammen med
resten af hendes krop. Felicia kan snuse sig frem til hovedet med sin specielle
lugtesans - kloakken ligger henne i den anden ende af gården under et tungt
dæksel, og plastsækken har sat sig fast et stykke nede.
Denne mulighed er først og fremmest med for at lade mordets gru komme helt tæt
på spilpersonerne. Oplevelsen af at ane, at der er noget dernede i mørket, hvor
der er fugtigt og klamt, og man rækker ned og griber fat i en plastsæk, som man
bare ved er blodplettet, og når man så forsigtigt trækker den op, glider plastikken
til side og afslører noget hår ...
René Sippel
Sippel er en rødmosset, kolerisk journalist fra den konkurrerende station TV
Action, og han hader Superheroes. Han er overbevist om, at Superheroes i virkeligheden er skurke, der kun gør ondt værre med deres kontante metoder og hårdtslående retfærdighed.
I denne scene gør Sippel alt, hvad han kan, for at blande sig i heltenes efterforskning, brokke sig og kritisere deres metoder. Hans funktion er at sparke gang i

RASMUS LADE
Superheroes er et realityshow, hvor det er journalist Rasmus Lades opgave
at gøre heltenes hverdag
vedkommende, spændende
og spiselig. Det foregår
på traditionel realityshowmanér, blandt andet gennem
løbende interview med
hovedpersonerne – gerne
med fokus på deres følelser.
Interviewene efter aktionerne er Rasmus’ stjerneøjeblikke (”Hvordan oplevede du
det, der skete? Hvordan har
du det lige nu? Hvem tror du
har begået forbrydelsen?”).
Samtidig er Rasmus blevet
bedt om at sætte mere
fokus på Superheroes som
sexikoner (som beskrevet i
det mødereferat, der er en
del af rollebeskrivelsen).
Hvis Rasmus’ spiller ikke
selv tager initiativ til et par
interview i slutningen af
scenen, bør du sætte ham
i gang, for det er vigtigt, at
han finder ind i sin rolle.

rollespillet og få nogle følelser ind i efterforskningen.

UDGANG
Efter denne scene skal heltene være på sporet af Ultimate Girls, Jasmins
arbejdsplads. Kun de escortpiger, som er blevet bodyshoppet af Barney Zile,
får en branding som Jasmins. En simpel søgning på internettet sætter mærket i
forbindelse med escortbureauet Ultimate Girls – det er deres logo. Alternativt kan
Mr. Right have vist sine kolleger visitkortet fra Ultimate Girls (evt. ved at lade, som
om han finder det på stedet).
Ultimate Girls annoncerer på Ekstra Bladets webside. Annoncen er vedlagt som

BILAG

bilag.

Giv heltene Ultimate Girls’
annonce på eb.dk, når de
begynder at efterforske
bureauet.

VIDERE MED EFTERFORSKNINGEN
Bemærk, at det ikke er helt let at finde frem til Ultimate Girls’ fysiske kontor, selv
med et telefonnummer på et visitkort. Bureauet har nemlig hemmeligt nummer,
så det kræver en dommerkendelse at finde adressen bag nummeret. Bureauets
webadresse er ligeledes registreret af et skuffeselskab uden fysisk adresse. Det
nemmeste er at spørge Helge B. Kristensen, som kan finde Ultimate Girls’ adresse
på Amagerbrogade 242 i politiets arkiver.
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Scene 2 (VALGFRI) - Torsdag den 14. marts 2013, sen aften

PÅ DATE MED FELICIA
Hvem har ikke drømt om at møde sit idol? At dele et øjeblik med den, man identificerer sig med eller ser op til, at blive anerkendt for sin utrættelige støtte?
Alex Espensen har vundet en date med Felicia, og han er lige præcis den slags
fan, som stjerner har mareridt om. Alex Espensen har nemlig spist 87 Domino’s Super Pizzaer, før han nåede frem til dén med den vindende Superheroesdatekupon.

BAGGRUND
Gennem én af de utallige konkurrencer i forbindelse med Superheroes-showet har
Alex Espensen vundet en drømmedate med Felicia på den fashionable restaurant
Formel B. Felicia er forpligtet til at holde aftenen ud fra kl. 8 til kl. 11. Rasmus
Lade er naturligvis med for at optage det hele.

FORMÅL MED SCENEN
Denne scene er rent temaunderstøttende. Den har ikke nogen plotfunktion og er
derfor valgfri.

PERSONER
Felicia, Rasmus Lade, Alex Espensen og tjener Valentino.

SETTING
Formel B er én af Københavns dyreste feinschmecker-restauranter. Den har en
Michelin-stjerne og ligger på Vesterbrogade ved indgangen til Søndermarken,
ikke så langt fra København Zoo. Denne aften er restauranten tom for at give fuld
opmærksomhed til den romantiske drømmedate. I køkkenet står mesterkokken
Rune Jochumsen, ved bordet serverer tjener Valentino Di Genero Berthelsen.
Aftenens menu, til en samlet værdi af 400 euro pr. person, består af røget torsk
med æble, rogn og sprødt rugbrød; jomfruhummer med turnips, selleri og blodappelsin; pighvar med spinat, estragon og sauce med hjertemuslinger; vagtelconsommé med foie gras; lammeryg med skorzonerødder og persille; et udvalg
af oste og endelig glaseret ananas med sirupiscreme og ananassorbet. Dertil en
overdådig vinmenu og godt med avec’er efter maden.
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RESTEN AF
SUPERHEROES
Mens Felicia er på drømmedate med Alex, har de øvrige
Superheroes fri. Omega har
en bunke rapporter, han skal
have læst igennem, Hotshot
skal til møde i Solidaritetsforeningen, og Mr. Right har
en privat date med en partytøs og et par baner coke.
Det vigtige er, at der er
fokus på denne scene med
Felicia uden afbrydelser fra
resten af gruppen, og at
spillerne ikke pludselig løber
i fire forskellige retninger.
Resten af heltene er i praksis
inaktive lige nu.

HANDLING
Alex Espensen er 34, dataingeniør med speciale i ERP-systemer hos Microsoft,
fraskilt far til to og vild med Felicia. Han gør sit allerbedste for at opføre sig som
en gentleman, men kan ikke skjule sin besættelse. Han vil vide alt om Felicia og
helst intime detaljer. Han kunne ikke være mere ligeglad med maden på Formel B,
men sipper forsigtigt af vinen og opfører sig i øvrigt som en eksemplarisk restaurantgæst.
Alex er ikke fysisk truende eller klam, men det skal
være klart, at han er mere end almindeligt interesseret
i Felicia. Brug eventuelt spørgsmålene herunder, bland
de uskyldige spørgsmål med de mere lumre – og
husk, at Alex for det meste taler til Felicias kavalergang, ikke hendes ansigt.
- Hvordan er det at være med i Superheroes?
- Kan du lide at være stjerne?
- Hvad er det vildeste, du har oplevet?
- Det tøj, I har, er det rart at have på?
- Hvad har du egentlig på indenunder?
- Hvor bor du henne?
- Har du en kæreste? Har du noget kørende
med Mr. Right?
- Må jeg få lov til at tage et par billeder af
dig, bare til mig selv?
- Kunne vi måske ses igen?

RASMUS LADE
Rasmus’ job er at gøre daten seværdig for Superheroes’ seere. Han kan
afbryde daten for at bede Felicia og
Alex om at posere eller snakke om et
bestemt emne. Det er op til Rasmus,
om han vil fortælle en solstrålehistorie eller udstille Alex Espensen.

UDGANG
Scenen slutter kl. 23, når daten slutter. Om Alex skal have et farvelkys, må være
op til Felicia og Rasmus.
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Scene 3 - Fredag den 15. marts 2013, formiddag

ULTIMATE GIRLS
Hos Ultimate Girls på Amager er dagen lige begyndt for sekretær Britney Olesen.
Der er travlt, og Britney glæder sig over at være en del af en virksomhed i rivende
vækst – ligesom der stod i jobannoncen. Vel er kælderlokalerne fugtige, og vel er
kunderne besværlige, men det er alligevel tusind gange bedre end det callcenter,
hvor Britney arbejdede før. Lønnen er fair, og så er Barney Zile bare den sødeste

BILAG
Inden heltene tager ud til
Amager, har de set dagens
nyheder. Udlevér fredagens
forside af Ekstra Bladet.

chef. Britney Olesen er typen, der ikke lægger mærke til blå mærker, gråd i hjørnerne og politibesøg af og til. Det stod der ikke noget om i annoncen.

BAGGRUND
Ultimate Girls er Barney Ziles escortbureau. Størstedelen af pigerne er prostituerede som dem, man finder hos alle andre escortbureauer, med navne som Angel,
Celina, Jessie og Kikki. Kun en håndfuld er Ziles bodyshoppede elite af genmodificerede superludere – men det er dem, der tjener de store penge.
Ultimate Girls’ kontor er ikke meget mere end to værelser: en reception med
tilhørende omklædningsrum, en luset frokoststue og et velassorteret toiletskab, alt
sammen i en fugtig kælder på Amager. Pigerne tager ikke imod kunder på kontoret
- det bliver udelukkende brugt til opfriskning, omklædning og Britneys sekretærarbejde.
Barney Zile kommer sjældent på kontoret, og han er her heller ikke denne
dag.
Sekretær Britney Olesen styrer pigernes kalendere og håndterer
kundekontakten. Hun er uvidende om Bodyshop og de indgreb,
nogle af pigerne bliver udsat for. Når nogen har hvisket om noget,
har Britney ikke helt forstået, hvad det drejede sig om. Det betyder dog ikke, at Britney ikke bekymrer sig om pigerne.

FORMÅL MED SCENEN
Denne scene er en relativt kort rollespilsscene. Heltene
opsøger Ultimate Girls for at finde ofrets forbindelse til stedet
og måske opdage, hvor hun tilbragte sin sidste nat – og med
hvem. Heltene er på jagt efter en morder. De ved endnu
ikke, at Ultimate Girls og Barney Zile er dét, hele historien
handler om.

PERSONER
Sekretær Britney Olesen, chauffør Muhammed Al-Merwi,
escortpigerne Angel, Celina, Sugar og Amanda samt superluderen
Beautiful Corpse.
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DET ER “LOVLIGT”
Heltene ryger ind i en blindgyde, hvis de begynder at
interessere sig for, hvem der
står bag Ultimate Girls.
Officielt er escortpigerne
nemlig selvstændige erhvervsdrivende, der er gået
sammen i et kontorfællesskab, hvor de bl.a. betaler
Britneys løn. Det er selvsagt
blot et dække for Barney
Zile, men de økonomiske
forhold er svære at komme
til bunds i.

SETTING
Ultimate Girls ligger i kælderen på Amagerbrogade 242, tæt på Sundbyvester Plads.
Bus nummer 2 kører lige til døren. Vi er på
den del af Amager, hvor Amagerbrogade
er bred, butikkerne er få, og bygningerne
grå. Her er ingen af de caféer og småbutikker, som præger Christianshavn og det
indre Amager. I stedet er der dækhandlere, tankstationer, køreskoler, busholdepladser
og massage-klinikker.
Udefra ligner Ultimate Girls et lukket kontor. Persienner for vinduerne med en
halvdød kaktus i karmen, svagt lys i baggrunden og et skilt på døren, hvor der blot
står ”U.G.”. Indenfor er det det samme.
Da heltene ankommer, er bolletrolden Celina og pornoprinsessen Angel i gang med
at smukkesere sig. Sugar og Amanda sidder i frokoststuen og ryger, mens Maria
(også kendt som Beautiful Corpse) venter. Britney Olesen sidder ved skrivebordet
og studerer intenst dagens vagtplan, som om den indeholder svaret på et meget
vigtigt spørgsmål.

HANDLING

BILAG
Det er ikke svært at få Britney til at udlevere et foto
af Jasmin og hendes rigtige
navn og adresse.
Det kræver derimod en del
mere overtalelse at få invitationen til Ultimate Girls
Inferno ud af hende.
Endelig ligger der nogle
eksemplarer af Ultimate
Girls’ standardmenu i Britneys skrivebordsskuffe.

Escortbureauer kan ikke lide politi. De kan heller ikke lide kameraer og journalister.
Så Superheroes’ uventede visit skaber ikke så lidt nervøsitet hos Ultimate Girls.
De tilstedeværende escortpiger vil kun tale med heltene under pres og under
forudsætning af, at Rasmus slukker for kameraet.
Britney Olesen synes derimod, at Mr. Right er lækker. Faktisk har hun en Mr. RightT-shirt på, som hun har købt i TV6’s onlineshop. Ind imellem heftigt tyggegummityggeri og kalenderbooking kan hun hjælpe heltene. Hun ved, at Jasmin (Linda
Nielsen) ikke er mødt på arbejde siden sidste fredag, hvor hun ifølge sin aftalekalender var på rov på natklubben Orbit. Jasmin havde ikke nogen planlagte aftaler
den aften, så Britney ved ikke, hvem hun kan være gået sammen med. Britney
kan give heltene et foto af Jasmin samt hendes rigtige navn og adresse.
Britney ved ikke noget om Bodyshop eller de særlige prostituerede, der er en del
af Ultimate Girls. Hun ved heller ikke noget om Hartwells Syndrom eller genmanipulation. Ifølge Britney var Jasmin bare en frisk pige fra Fyn med en god D-skål
og en velsmagende, glatbarberet mis – ekspert i græsk og med mulighed for at
være blid slavepige.
Hvis Mr. Right virkelig skruer charmen på, kan Britney også lokkes til at udlevere
en invitation til lørdagens orgie.
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JASMIN MANGLER
PÅ HJEMMESIDEN
Når heltene har fået fotoet af
Jasmin, vil de sikkert tjekke,
hvad der står om hende på
Ultimate Girls’ hjemmeside.
Og det er ret iøjnefaldende,
at der ingenting står - det
gør der nemlig ikke om
nogen af Barney Ziles
superludere. De holder lav
profil og koncentrerer sig
om de udvalgte kunder,
der er villige til at betale
for deres ydelser. Britney
har aldrig tænkt nærmere
over, at Jasmin ikke stod på
hjemmesiden.

CHAUFFØREN HENTER BEAUTIFUL CORPSE
Mens Superheroes snakker med Britney, kommer chauffør Muhammed Al-Merwi
ind for at hente Maria (Beautiful Corpse), som har en aftale. Se hendes beskrivelse bagerst i scenariet. Hun kommer ud fra badeværelset, styrer direkte mod
chaufføren og skynder sig ud med ham uden at hilse på heltene.
Hvis de er hurtige, kan heltene lægge mærke til den branding, hun har på højre
ben ligesom Jasmin. De bør også lægge mærke til, at hun bestemt ikke ligner en
almindelig luder – en bleg sort pige er ikke noget, man ser hver dag, og hun er
utroligt tynd. Derudover tjener denne lille episode blot til at introducere Beautiful
Corpse.

RASMUS’ DILEMMA
I denne scene introduceres det dilemma, som kommer til at følge Rasmus gennem
resten af historien. Han skal dels håndtere TV6’s sensationshunger, dels de tilstedeværendes grænser, dels balancen mellem pirrende og ulækkert.
Din opgave som spilleder er at puste til ilden, for eksempel gennem producer

BEAUTIFUL CORPSE
Hvis heltene følger efter
bilen og Beautiful Corpse, ser
de hende blot blive kørt ud
til sin aftale - med en mand,
der meget nødigt vil tale med
Superheroes om, hvad han
foretager sig med hende.
Beautiful Corpse selv er
lige så fåmælt. Hvis heltene
forsøger at udspørge hende,
klapper hun i som en østers
og svarer kun i engelske
enstavelsesord med tydelig
afrikansk accent.
I sidste ende kan heltene
selvfølgelig skygge Beautiful
Corpse ud til Ultimate Inferno
og scene 8 - men så misser
de alle de aftaler, de har med
producer Philip Gottschalk.

Philip Gottschalk, der når som helst kan ringe Rasmus op på hans mobil. Tving
Rasmus til at være mere direkte og afslørende, hvis han bliver for forsigtig. Og
omvendt - tving ham til at tage stilling til, om det er godt tv, hvis han bliver for
direkte. Det kan også være et dilemma, om Superheroes kan få de informationer,
de søger, når Rasmus samtidig udstiller alt og alle.

UDGANG
Scenen slutter, når heltene ved, at de skal fortsætte efterforskningen på Orbit.
Da Britney et par timer efter deres besøg fortæller sin chef, at Superheroes har
været der og spurgte efter Jasmin, og at hun troskyldigt svarede på alle deres
spørgsmål, går Barney Zile amok og tæver hende. Han ved nu, at Superheroes
er på sagen. Hvis heltene vender tilbage til Britney, kan de ikke
undgå at lægge mærke til, at hun nu gemmer et grimt blåt øje

CHAUFFØREN
Muhammed Al-Merwi bliver
meget fortørnet, hvis heltene
konfronterer ham. Han
mener ikke selv, han gør
noget galt. Han passer bare
sit velintegrerede job som
chauffør for pigerne og ved
ikke meget om, hvad der
foregår.
En samtale med ham
udvikler sig hurtigt til, at han
står og råber “Jeg er lovlig!”
og stikker sit kørekort op i
hovedet på heltene.

under et par store solbriller.

JASMINS LEJLIGHED
Heltene får sandsynligvis
Jasmins adresse af Britney
Olesen, men hendes lille
lejlighed i Gormsgade 11 på
det ydre Nørrebro giver ikke
nye spor.
Her finder de blot en kalender, hvor der står “Orbit”
om aftenen fredag den 8.
marts - og der er ikke flere
aftaler efter dén.
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Scene 4 (VALGFRI) - Fredag den 15. marts 2013, eftermiddag

SUPERHEROES
ASPIRANTERNE

Næsten lige så populært som Superheroes-showet er Superheroes Aspiranterne,
der hver tirsdag aften i to måneder har fulgt et dusin helt almindelige danskeres
kamp om at blive den nye Superhero. Efter fysiske og psykiske prøvelser er der nu
tre aspiranter tilbage. Når dagen er omme, vil der kun være to - nemlig de to, der
kommer i finalen, valgt af de rigtige Superheroes.

BAGGRUND
Der er tre aspiranter tilbage i årets kapløb om at blive den næste Superhero, og ét
af de helt store højdepunkter bliver næstsidste afsnit af Superheroes Aspiranterne,
hvor de rigtige Superheroes vælger, hvilke to der skal i finalen. Sådan ser det i
hvert fald ud for seerne.

FORMÅL MED SCENEN
Scenen hos Aspiranterne er en kort rollespilsscene, der dels giver spillerne et vink
om, hvilke prioriteter folkene bag showet har, dels antyder, at der er noget galt
omkring Christian Kamber.

PERSONER
Aspirant Per Rosenkvist, aspirant Delilah Emborg, aspirant Gitte Sørensen,
producer Philip Gottschalk, marketingchef Marianne Bendixen, diverse tv-folk.

SETTING
Optagelserne foregår i det lille studie i TV6’s hovedkvarter, der ligger i Field’s i
Ørestaden på Amager. Field’s er Skandinaviens største shoppingcenter, der blandt
andet indeholder en stor Bilka, diverse specialbutikker – og altså TV6’s hovedkvarter, der hænger som et glasbur i første sals højde. Når Superheroes er der, stimler
der ofte folk sammen nede på shoppinggulvet for at pege og vinke til heltene.
Studiet ligger tilbagetrukket bag lukkede døre. Det er som alle tv-studier bart,
funktionelt og nødtørftigt besat med kulisser, som kameraernes magi får til at ligne
en million på tv.

HANDLING
Heltene kommer ind i studiet, hvor de bliver placeret bag et stort bord af Philip
Gottschalk, der samtidig har travlt med at råbe til én af sine assistenter, at hun
skal ringe til Christian Kamber og forklare ham, at han har en optagelse nu. Da
Kamber ikke er til at få fat på, mumler Philip noget om at være upålidelig som få
og beder Mr. Right om at styre begivenhederne.
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MARIANNE
BENDIXEN
TV6’s nye marketingchef er
skarp, effektiv og målrettet.
Marianne Bendixen er først i
30’erne, netop vendt tilbage
til arbejdsmarkedet efter
barsel og glad for igen at
kunne leve sine ambitioner
ud.
Hun angriber jobbet analytisk og har ræsonneret sig
frem til, at Superheroes har
et stort uudnyttet potentiale
i livsstilssegmentet, hvor der
kan hentes god omsætning
på merchandise - især hvis
heltene bliver stylet lidt mere
smart og sexet.

Heltenes opgave er simpel - de tre aspiranter kommer ind én ad gangen og skal
vise, hvad de kan. Herefter har heltene frie hænder til at stille spørgsmål a la
”Hvad er den vigtigste egenskab, en Superhero skal besidde?”
Spil scenen som et afsnit af Popstars eller Idols, hvor heltene officielt er dommerpanelet. Efter de tre aspiranter er blevet præsenteret, viser det sig, at heltene
får ”hjælp” til a vælge de to finalister fra Philip Gottschalk og Marianne Bendixen.
Til slut beder Philip heltene om at tage diskussionen én gang til, så tv-holdet kan
få en optagelse, hvor det ser ud, som om det alene er Superheroes, der bestemmer, hvem der skal i finalen.

DE TRE ASPIRANTER
Per Rosenkvist
Per har trænet, siden han var 11. Primært karate, men også noget kendo, jiu-jitsu
og kung-fu. Han plejer at sige, at han mestrer alle de førende former for kampkunst. Per er fra Ikast og en hyggelig fyr, der er kendt som lidt af en festabe blandt
vennerne fra handelshøjskolen, hvor han næsten er færdig med sin uddannelse i
afsætningsøkonomi. Det værste ved at gå i byen med Per er, at han nogle
gange bliver lidt for kåd, når han er fuld - engang sparkede han kæben af
led på én af sine venner, fordi han midt på diskotekets dansegulv ville
demonstrere, hvordan man laver cirkelspark.
Per udfører en indviklet kata, der tydeligt viser, at han er god i
nærkamp. Han svarer friskt og direkte på heltenes spørgsmål, men
kommer også med mange dumme kommentarer - især over
for Hotshot, som han synes er lækker (”dejligt stram”). Per vil
bruge sit katana som Superhero og kalde sig Ronin.
Per er den kandidat, produceren og marketingchefen helst vil
af med. De er overbevist om, at smukke Delilah uden problemer kan slå ordinære Gitte ved seerafstemningen i finalen. Per
er en større trussel, fordi han ser godt ud og har en overmåde
imponerende fysik.
Delilah Emborg
Delilahs smukke cremefarvede kulør er resultatet af en
caribisk far og en dansk mor. Derudover er det første, man
bemærker ved hende, at det er ufatteligt, at der kan sidde så
store bryster på en så lille pige (hun er 164 cm høj). Hun er
vokset op i Brøndby som del af en lykkelig multikulturel familie, der altid har fortalt hende, at verden ligger åben for hende.
For eksempel hvis hun vil være superhelt.
Delilah er en erfaren showdanser og fremfører et slags danseoptrin, der viser imponerende balance og smidighed. Hun
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har tænkt på at kalde sig Black Dancer og vil gerne være Superhero, fordi det er
fedt, men hun virker en anelse ude af kontakt med virkeligheden. Ikke fordi hun
er dum, hun er bare ret naiv.
Delilah skal virke som den mindst egnede af kandidaterne, men hun er producerens og marketingchefens favorit. ”Hun er da så lækker, at det ville være en forbrydelse ikke at tage hende,” som Marianne Bendixen siger.
Gitte Sørensen
Gitte er en fighter. Da hun var teenager, kaldte folk hende stædig, men det har
ændret sig, efterhånden som hun er kommet op i tyverne og har vundet respekt
som triatlet i international klasse. Hun er forbløffende disciplineret og er i gang
med en Ph.D. i kemi ved siden af karrieren som triatlet.
Gitte viser heltene en kombination af træningsprogram og gymnastikshow, der
ikke lader nogen tvivl tilbage om hendes fysiske evner. Hun svarer skarpt og
velovervejet på heltenes spørgsmål og demonstrerer en skarp analytisk hjerne.
Kun ét sted tøver hun lidt - nemlig hvis de spørger hende, hvilket navn eller koncept hun vil have som Superhero. Inderst inde kunne hun rigtig godt tænke sig at
blive stylet som superbueskytten Archer, for hun holder rigtig meget af bueskydning, som hun dyrker som koncentrationsøvelse i sin fritid. Men hun er bange for, at
det virker for fjollet, hvis hun siger det.
Gittes evner vil åbenlyst kunne gøre hende til en god Superhero, men hun
har ikke udseendet med sig. Hun er ikke grim, bare ret kedelig med tjavset,
leverpostejfarvet hår og hud uden glød. Derfor frygter især Marianne Bendixen, at
hun på én eller anden måde får vundet konkurrencen. Hun vil jo være forbandet
svær at markedsføre.

UDGANG
Scenen slutter, når heltene har valgt, hvilken aspirant der bliver stemt hjem, og
Rasmus eventuelt har lavet et par afrundende interview.
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Scene 5 - Fredag den 15. marts 2013, sen aften

DISKOTEK ORBIT
Efter en time på diskotek Orbit slår de tunge synthbeats og laserlysene dig ud,
og den salige trance sætter ind. Dine øjne bliver blanke, og du føler dig som ét
med mylderet af kroppe på dansegulvet. Denne er en sanselig verden, hvor hud
og spyt og sved og instinktiv lyst sætter dagsordenen. Stemningen er på én gang

DER SKAL TEMPO PÅ

opskruet, afslappet og liderlig, når hundredvis af festklædte diskoteksgæster

Når Superheroes kommer
indenfor på Orbit, skal du
beskrive stedet, så spillerne
lever sig ind i stemningen,
forvirringen, mylderet af
mennesker, den øredøvende
musik og så videre. Det er
vigtigt at skabe klare billeder
af det bombardement af
sanseindtryk, som heltene
møder, for at scenen bliver
fed. Tal hurtigt, fægt med
armene, råb!
Kør flere episoder på samme
tid, og krydsklip imellem
dem. Kør sekvensen, som
var det en kamp, hvor hver
rolle gør noget mod én eller
anden modstander. Afbryd
spillernes sætninger for at
klippe over til noget andet,
og krydr med beskrivelser
af svedende dansechicks og
heftige rytmer.

tjekker hinanden ud og selv viser udskæring, overarme, og hvad der nu ellers kan
sætte gang i hormonerne hos det andet køn.

BAGGRUND
Christian Kamber fra Superheroes Aspiranterne samlede Jasmin op på diskotek
Orbit for en uge siden. De forlod stedet sammen og tog hjem til Kamber. Mange på
diskoteket så dem sammen denne aften, men også før. Det bliver ikke svært for
heltene at finde forbindelsen mellem Jasmin og hendes morder.
Mere kildent er det, at Mr. Right er hyppig gæst på Orbit – og ikke mindst hyppig
bruger af dealeren Hamids coke.

FORMÅL MED SCENEN
Denne scene er en kaotisk sekvens, hvor Mr. Right og Omega bliver konfronteret
med deres svagheder, mens Felicia og Hotshot oplever at være sexobjekter på den
væmmelige måde. Selve efterforskningen er banal - det er de begivenheder, der
foregår omkring afsløringen af Jasmins morder, der gør scenen spændende. Det
skal være hårdtpumpet, forvirrende og svedigt. Din opgave som spilleder er at
etablere kaos ved at kaste input i hovedet på spillerne i rasende fart.
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PERSONER
Bartenderen Sille, udsmideren Frank, narkodealeren Hamid, et par escortpiger,
diverse diskoteksgæster.

SETTING
Diskotek Orbit er Københavns fedeste partysted. Orbit ligger i Boltens Gaard tæt
på Kongens Nytorv, dér hvor det elitære NASA i sin tid lå. Indretningen er krom,
stål og glas, belysningen er laserkegler og projektører, musikken er tung dance.
Orbit er et in-sted, hvor man kun kommer ind, hvis man er kendt eller lækker.
Gæsterne er mellem 20 og 35 med penge på lommen. Fyrene er smarte og pumpede i stramme T-shirts og designerjeans, mens pigerne har små toppe, solariebrune maver og viser glimt af baller under de korte skørter. Der bliver solgt meget
få fadøl, men mange daiquirier og absinth-shots på Orbit. Ventetiden uden for
dørene er en time på en typisk fredag aften. I de gode weekender er der kø helt
ned til Kongens Nytorv.

NARKODEALEREN
HAMID
Initiative: +1
Attack: Punch +5, Dam 16
Defense: 13
Saves: Damage +2, Fortitude
+2, Reflex +1, Will -1
Taktik: Hamid er egentlig
bare ude på at komme væk
i en fart.

HANDLING
Balladen begynder allerede foran Orbit. Udsmideren Frank har ikke for vane at
lade nogen springe over i køen, omvendt har Superheroes næppe lyst til at stå i kø
sammen med de tusind frysende gæster, der venter på at komme ind. Måske kan
stamgæsten Mr. Right overbevise den principfaste Frank?
Lad spillerne tage det første iniativ til, hvad de vil på Orbit. Mon ikke de vil gå mod
baren? Afbryd dem så med en række små episoder. Her er nogle episoder til inspiration, find gerne selv på flere (og husk, at det nærmest ikke er til at høre noget
som helst herinde):
• Mr. Right antastes straks af Helene, som synes, hun kan huske ham fra sidste
uge, men så gik han jo lige pludselig, inden det blev rigtig sjovt. Hun flirter, vil
gerne have Mr. Right med sig på dansegulvet, spørger måske, om han har noget E.
• Stefan er i byen med gutterne fra Virum Gymnasium og alt for dum og fuld. Han
ser sit snit til at imponere kammeraterne, griber fat i Hotshot og kysser hende på
munden.
• Novo Nordisk har lige afsluttet deres årsregnskab, så et par af de tunge drenge
fra regnskabsafdelingen er taget i byen for at fejre den kommende bonus. De har
joket om bodytequilaer hele aftenen og har masser af penge på lommen, så da Felicia træder ind på Orbit, ser de deres snit. De er brovtende, løsslupne og fjollede,
men ikke ubehagelige.
• Lara blev afvist til Superheroes Aspiranterne, men hendes jagt på berømmelse
fortsætter. Dér står en mand med et kamera, og Lara skal sateme nok sørge for, at
der bliver taget billeder af hende. Hendes veninde Bettina er med på legen. De vil
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TILFÆLDIG
ORBIT-GÆST
Intitiative: +1
Attack: Punch +1, Dam 15
Defense: 10
Saves: Damage +1, Fortitude
+1, Reflex +0, Will +0
Taktik: Hey, er der nogen,
der vil slås?

UDSMIDEREN
FRANK
Initiative: +0
Attack: Punch +6, Dam 18
Defense: 14
Saves: Damage +4, Fortitude
+2, Reflex +0, Will +2
Taktik: Armlås, halsgreb og
ud ad døren med hovedet
forrest.

også meget gerne selv filme Rasmus og hinanden, men de har ikke nogen forstand
på professionelt kameraudstyr.
• Orlando er fra Spanien og bøsse. I Københavns homoseksuelle miljøer er Omega
blevet et ikon, for der kan vel ikke være tvivl om, at han er homo? Det vil Orlando
gerne udfritte Omega om, nu hvor han står lige dér. Det er noget af et scoop, så
Orlando har ikke tænkt sig at give op så let.
• Dealeren Hamid vinker Mr. Right over for at sælge ham et par baner,
som han plejer. Det kan blive temmelig pinligt, hvis de andre helte er i
nærheden.
• Felicia og Hotshot er hvert øjeblik udsat for sjofle tilråb,
platte scorereplikker og gramsende hænder. Når de
vender sig, er det svært at identificere gerningsmanden i menneskemassen, men det skorter ikke
på sjofle grin.

PROBLEMET MED HAMID
Når du har bombarderet spillerne i nogen tid
med irritationsmomenter, sker følgende:
Omega opdager en fyr, der står ovre i
et hjørne (helt ovre på den anden side af
dansegulvet) og dealer til et par tøser, der
ikke er en dag over 16. Det er Hamid, som
de andre måske allerede har set tale med Mr.
Right. Hvis ikke Omega selv tager affære,
kan Rasmus opfordre til et hurtigt drugbust,
bare for at krydre spændingen?
Situationen udvikler sig kaotisk. Hvis Hamid
opdager Omega, forsøger han at flygte
gennem menneskemængden. Omega fanger
ham før eller siden. Hamid vil helst ikke tale med
Omega, men snakker gerne med Mr. Right, som han
plejer at sælge coke til. Hamid truer med afsløringer.
Flere gæster kommer til.
Ender det med slagsmål, er der en god chance
for, at en overgearet ungløve samler en flaske op og
blander sig. Husk, at det er svært at få overblik over,
hvad der foregår i laserlyset, så de almindelige gæster
opdager ikke nødvendigvis, at det er en superhelt,
de kaster sig over. Eller det kan være, at nogle piger
prøver at skille de stridende parter ad. Eller udsmideren Frank kommer til.
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Spil så meget som muligt på, at heltene under omstændighederne må være pragmatiske og ikke ødelægge det for sig selv. Men prik til Omegas kontante retfærdighedsfølelse, Mr. Rights dårlige samvittighed og Rasmus’ sensationshunger.

TOTALT KAOS?
Hvis der først kommer gang i et slagsmål, kan situationen eskalere til totalt kaos.
Det vil eksempelvis ske, hvis Omega trækker sine pistoler og affyrer varselsskud,
eller Hotshot prøver noget lignende med sine flammekastere. I så tilfælde er diskotekets yderdøre pludselig alt for små til de mange hundrede gæster, der vil ud
på samme tid.
Det kan blive grimt, når heltene eksempelvis ser en småskæv gymnasietøs
tumle rundt og blive kastet til jorden i kampen for at nå ud. Hun er et grotesk
syn, når det ultrakorte skørt glider op, og hun ligger dér med rodet hår, bar røv og
g-streng, da en bodybuildet fyr kommer til at plante sin støvle og alle 100 kilo på
hendes fingre ...

UDGANG
Uanset hvordan optrinnet med Hamid udvikler sig, bør heltene få den information,
de søger. Frank kan fortælle dem det, eller bartenderen Sille, eller Hamid, eller
én af de escortpiger, som er på arbejde ved baren. De husker alle, at Jasmin for
en uge siden mødtes med ham dér fra Superheroes Aspiranterne, og at de forlod
stedet sammen.
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BILAG
Inden den næste scene skal
du udlevere lørdagens forside af Ekstra Bladet.

Scene 6 - Lørdag den 16. marts 2013, formiddag

CHRISTIAN OG METTE KAMBERS
ULYKKELIGE ÆGTESKAB
Står det til Oliver Ahrenkiel, kan Christian Kamber stikke sin forpulede karriere
skråt op. Så kan Oliver passende stikke noget andet op i Kambers hustru, Mette.
Oliver ved, at hun er klar til det, og han har selv været klar, lige siden Kamber
introducerede dem for hinanden til en kammeratlig julefrokost for et par år siden.
Oliver har ikke ondt af sin ven. Det er jo ikke forræderi, når manden er pisseligeglad. Nu er Kamber skredet og ligger og boller med en anden, og Oliver vejrer
morgenluft ...

BAGGRUND
Christian og Mettes ægteskab var en katastrofe fra
begyndelsen. Hun var forblændet af fantasien om
den populære mand med styr på tingene. Han
fik aldrig den fremvisningsgenstand, han havde
håbet på, men i stedet et skrøbeligt nips med
ondt i sjælen.
De gled så småt fra hinanden efter de første
syv måneder, i takt med at Christian opsøgte
sine fantasier andetsteds, og Mette fandt styrke i
alt for store glas maltwhisky. De har nu været gift
i halvandet år, men nåede aldrig at holde nogen bryllupsfest. Det kommer de heller ikke til.
Fredag den 8. marts kom Christian sent hjem til Frederiksberg-villaen. Mette hørte
U2 og tumlede hulkende rundt i sofaen med en flaske gin, en kvart flaske tonic
og lidt til næsen. Christian slukkede for cd’en, og Mette så, at han havde en dulle
med sig.
”Du bliver nødt til at gå nu,” sagde Christian til hende, hev hende op af sofaen
og skubbede hende ud i entreen. Hun nåede knap nok at fatte, hvad der skete, før
hun stod udenfor med jakke, sko og fire tusindkronesedler i hånden. Der holdt en
taxa og ventede. Den nat overnattede Mette på Copenhagen Marriott Hotel, hvor
hun gjorde sig selv til grin med sit forsøg på at score en 18-årig natportier.
Dagen efter vendte hun tilbage til huset omkring frokosttid. Gårsdagens hore
var åbenbart forduftet, og Christian ræsede rundt i huset og støvsugede. De
udvekslede råb og trusler, men ingen af dem havde energi til at lægge kraft bag.
Mette stormede op på badeværelset, strøg i bruseren og hørte 30 minutter senere
fordøren gå op og smække i. Senere gik det op for hende, at det var første gang,
hun oplevede sin mand gøre rent i hjemmet.
Hun har ikke hørt fra Christian siden, men har i sine ædru øjeblikke tænkt, at han
havde lejet sig ind på et hotel med luderen, og at han vel ville komme tilbage, når
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han blev træt af slavetøsen. Mette har undladt at svare på telefonen, når de har
ringet fra TV6, for hun er træt af at undskylde for Christian.
I går ringede Mette til Christians ven Oliver. Hendes Visa-kort er blevet spærret,
men Mette har ikke overskud til at gøre noget ved det. Oliver er arkitekt hos PFA
Byg, har penge og er betaget af Mette. Til lejligheden har Mette taget en slåbrok
på med ikke så meget indenunder og en 15-års Macallan under armen. Hun er i
sine følelsers vold.

FORMÅL MED SCENEN
Denne rollespilsscene er scenariets point of no return for Superheroes. Samtidig
med at de kommer bag facaden på det barokke Kamber-ægteskab, fører sporene
dem videre til Barney Ziles seximperium, og de må tage stilling til, hvordan de vil
forfølge sagen. I retfærdighedens interesse, i TV6’s, i Kambers?

PERSONER
Mette Kamber, Oliver Ahrenkiel.

SETTING
Mette og Christian Kamber bor i en toplansvilla på Folkets Allé 4 på
Frederiksberg, tæt på København Zoo. Huset er en hvidkalket villa fra
begyndelsen af 1900-tallet, omgivet af en lille, tætbevokset have med
kirsebær- og æbletræer. Gaden er rolig, bilerne uden for husene er
Audier, beboerne er skuespillere, grafikere og tekstforfattere.
Indenfor lever huset ikke op til sit charmerende ydre. Designermøbler og
cafékunst er placeret med kirurgisk præcision, støvmiderne kan tælles på
én hånd, og hjemmet er renset for personligt præg. Hvis man altså ser bort
fra stuebordet, der flyder med halvtomme glas, heltomme flasker, overfyldte
askebægre og to små spejl med rester af hvidt.
Da Superheroes ankommer hen på morgenen, er Oliver Ahrenkiel godt i gang
med at bane vejen for det, han har set frem til så længe. Mette vil låne penge
af ham, han vil have hende, og begge dele ser ud til at gå i opfyldelse.

HANDLING
Mette Kamber har de informationer, som kan føre heltene videre i sagen. Her
er de konkrete spor:
• Mette kan fortælle om den sidste aften, hvor nogen har set Jasmin i live.
Hun identificerer Christians dulle som Jasmin, hvis Superheroes viser hende
et billede.
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• Mette kan fortælle om den sidste dag, hvor nogen har set Christian Kamber i
live, og om hvordan han virkede ude af sig selv.
• Hun kan fortælle, at det bestemt ikke var første gang, Christian mødtes med
andre kvinder, men at han indtil videre havde holdt det uden for hjemmet.
• Hun kan fortælle om Christians gradvist mere krævende trang til eksperimenterende, hård sex, og hvordan hun ikke kunne leve op til det. Hun håner Christian så
meget som muligt.
• Hun kan fortælle, at hendes Visa-kort er blevet spærret. Det tyder på, at Chris-

BILAG
I Christian Kambers
“legetøjskasse” ligger der
et eksemplar af Ultimate
Girls’ standardmenu og en
invitation til Ultimate Girls
Inferno.

tian er i live og måske på flugt? (sandheden er, at Barney Zile og hans folk har
tvunget Christian til at hæve alle de penge, han kunne komme i nærheden af)
• Hun kan lukke Superheroes ind på Christians kontor, vise dem Christians tre
”legetøjskasser”, og hun kender kodeordet til hans kontorcomputer.
• I én af kasserne ligger en VIP-invitation til Ultimate Girls Inferno i Hørsholm i
aften, som er scenens primære spor. Invitationen ligger også som e-mail på Christians Hotmail-konto.
• I én af kasserne ligger også en menu fra Ultimate Girls med en prisliste over
mere eller mindre bizarre ydelser.
• I kasserne ligger i øvrigt: Nøgenfotos (tydeligvis private) af to Superheroes
Aspiranter, 10 dvd’er med titler som ”Appetite for Ass Destruction” og ”Kinky BigHole Sluts”, en håndfuld dildoer og buttplugs, tre forskellige slags glidecreme, to
piske, nogle brutalt udseende brystklemmer, en mundknebel, en pistolattrap og en
umærket dvd, der viser sig at være fraklip fra Superheroes med Felicia og Hotshot.
På Christians kontor er der en stor, lys plet på midten af gulvet. Det skyldes, at der
indtil for ganske nylig lå et tæppe dér. Tæppet brugte Big Guy til at transportere
Jasmin ud af huset, og det er brændt nu. Mette har ikke bemærket, at tæppet
mangler, men bekræfter det med undren i stemmen, hvis heltene spørger hende.

DEN HVIDE
RIDDER OLIVER
Oliver vil have Mette for sig
selv. Han spiller den hvide
ridder, der beskytter Mette
mod de onde Superheroes,
og han bliver gradvist mere
aggressiv med argumenter
som ”Lad hende nu få noget
fred” og ”Så behøver vi vist
ikke at rive mere op i dét”.
På selvfed gentlemanfacon
stiller han sig så vidt muligt
mellem heltene og Mette
og hindrer effektivt deres
efterforskning. Oliver vil
have heltene til at gå hurtigt
og ikke snakke for meget om
Christian Kamber.

Men det spændende i scenen er ikke den specifikke efterforskning, men snarere de
konflikter, der udspiller sig på kryds og på tværs.

CHRISTIAN KAMBER: HELT ELLER SKURK?
Når Christian Kambers seksuelle præferencer kommer frem, må heltene tage
stilling til, om de vil portrættere ham som skurk eller helt. De kommer ikke uden
om at snakke med producer Philip Gottschalk, som opfordrer heltene til at være
”diplomatiske”, så længe situationen er uafklaret. Det stiller imidlertid Rasmus i
et dilemma, for hvad skal han filme? Hvordan kan han få godt tv ud af noget, han
ikke må vise?

UDGANG
Scenen slutter, når heltene har fundet de beviser, de søger. Forholdet mellem
Mette, Oliver og Christian står hen i det uvisse.
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METTE I ARRESTEN?
Det er relativt åbenlyst,
at Mette har sniffet kokain
inde i stuen, så heltene har
en god undskyldning for at
arrestere hende, hvis de
mener at kunne bruge dét til
noget. I så fald bliver Oliver
rasende og råber skingert
om justitsmord. Han er selv
festmisbruger og har netop
lovet Mette at skaffe hende
et gram mere - men det
fortæller han naturligvis ikke.

Scene 7 (VALGFRI) - Lørdag den 16. marts 2013, eftermiddag

SOMMERKOSTUMER
Den nye marketingchef, Marianne Bendixen, er fuld af gode idéer. Hun har set
tegnene i de mange fanmails fra bad_ass@hotmail.com, felicia_babe@gmail.com
og så videre. Seerne vil ikke bare have helte, de vil have lækre helte. Og Marianne
Bendixen kan reklamebranchens regel nummer ét: Patter sælger. Tøjdesigner
Nanna Richard får et nyt oplæg: Mindre stof i kostumerne, mere sexy look.
Bendixen sætter produktionen i gang og indkalder pressen til afsløring af
Superheroes’ sommerkostumer.

BAGGRUND
Heltene skal posere for kameraerne og svare på spørgsmål fra pressen
under afsløringen af de nye kostumer, som heltene skal have på fra 1. maj.
Tidspunktet er måske ubelejligt, men det er en del af jobbet.

FORMÅL MED SCENEN
Scenen understreger den kontrast, heltene oplever mellem deres gavn som
helte og deres status som sexobjekter. I denne scene er Superheroes selv
de prostituerede. Kan de holde facaderne oppe på trods af alt, hvad de
har oplevet de seneste dage?

PERSONER
Marketingchef Marianne Bendixen, kostumier Nanna Richard, to modeller,
journalister og fotografer fra sladderpressen.

SETTING
Afsløringen af kostumerne, fotoshoot og den efterfølgende pressekonference
inklusive photo opportunities foregår på Casino Copenhagen. Kasinoet er Skandinaviens største og ligger på Amager, lige når man kommer over Langebro efter at
være kørt ned ad H. C. Andersens Boulevard fra Rådhuspladsen. Et baglokale er i
dagens anledning indrettet som sminke- og prøverum.

BILAG

HANDLING
Scenen begynder i prøverummet på Casino Copenhagen,
hvor Marianne Bendixen og Nanna Richard for første gang
viser Superheroes deres nye kostumer. Udlevér skitserne af
kostumerne. Hvis skitserne ikke er nok til at få spillerne op af
stolen, så læg vægt på, hvor meget de udstiller Superheroes
som sexobjekter. Marianne Bendixen er euforisk.
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Skitser af sommerkostumerne er vedlagt som
bilag.

Under spiltesten valgte tre af fire helte at skride fra prøverummet med det samme. De følte sig nedværdiget, og Hotshot
nægtede at tage sit nye kostume på. Og det er lige præcis
den effekt, vi vil have. Spørgsmålet er, hvor langt spillerne
når ind i scenen, før det bliver for meget for dem.
Hvis heltene iklæder sig kostumerne og lader sig sminke,
begynder fotoshootet ude i kasinoet. Mens pressen endnu bliver
holdt på afstand, er kasinoets største roulette centrum for selve
fotooptagelsen. Marianne Bendixen har hyret en mandlig og en
kvindelig model til at være forbrydere (også i alt for lidt tøj), der
bliver taget til fange af Superheroes.
Fotografen begynder straks at dirigere dem rundt. Beder Mr.
Right om at stille sig lige bag ved Felicia og lægge hænderne
over hendes barm. Beder den mandlige model om at sætte sig
oven på Hotshot hen over rouletten. Beder den kvindelige model
om at slikke Omega på læderet. Og så videre.
Derefter går det løs med spørgsmål fra pressen, hvis heltene
stadig er til stede. Danner Mr. Right og Felicia par? Er Omega til
fetish? Har Felicia fået tilbud om at komme i Playboy? Ville hun
sige ja, hvis hun fik tilbuddet? Bliver Hotshot ikke snart forsidebabe i M!? Hvordan påvirker genmodifikationer éns sexliv?
Gå endelig til biddet.

UDGANG
Scenen slutter, når Superheroes enten er udvandret
eller har gennemført et par afsluttende interview med
Rasmus efter pressens spørgsmål. Har heltene holdt det
ud, må de være godt sure ...

side 30

Scene 8 - Lørdag den 16. marts 2013, aften

ULTIMATE INFERNO
Vi finder aldrig ud af, om Natasha helt forstår, hvad det vil sige at sælge sin krop
for penge. Vi ved, hvad hun har sagt til talrige kunder: At hun elsker sex og synes
særligt godt om danske mænd, der både er søde, gavmilde og har nogle lækre
pikke. Men om hun inderst inde væmmes ved at være en 19-årig kvinde manipuleret til at ligne en 11-årig pige for at tilfredsstille afstumpede rigmænd? Om hun
nød den langvarige laserbehandling, der permanent fjernede hendes kønshår, eller
genterapien, der fik hendes bryster til at skrumpe ind til ingenting? Måske er det
bedre end at være arbejdsløs i Sibirien. Det er i hvert fald bedre for Barney Zile,
der har bygget et imperium op om kvinder som Natasha og kunder med specielle
ønsker. Og det bedste er: Det er alt sammen lovligt. Næsten.

BAGGRUND
Ultimate Girls Inferno er Barney Ziles halvårligt tilbagevendende sexorgie, hvor
han præsenterer de bedste kunder for det bedste, Bodyshoppen har at byde på.
Det er som nævnt helt lovligt, så længe pigerne tjener deres penge som selvstændige erhvervsdrivende. Barney Zile selv er aftenens vært, men på papiret er han
naturligvis hyret af pigerne til at varte op.
Ultimate Girls Inferno er kun for de særligt
indviede og prominente,
og dem er der flere
end 30 af denne
aften.
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BILAG
Hvis heltene er snedige,
undersøger de, hvem der
ejer den villa på Pilevænget
i Hørsholm, som Infernoet
foregår i.
Formelt ejes den af et
skuffeselskab, men efter lidt
søgen dukker navnet Barney
Zile op - og så kan du udlevere artiklen fra Børsen,
der handler om Zile og hans
firma.

TV Action-journalisten René Sippel, for eksempel, og Venstres udenrigsordfører,
og direktøren for det respekterede Positronix A/S. Alle har de betalt 20.000 Euro
for at deltage i Barney Ziles sextivoli. Men når først indgangen er betalt, er forlystelserne gratis.
VIP-partyet har i år Inferno som tema. Det betyder topløse djævletøser med
horn i panden og en hale bagpå, kaminild på fladskærmene, hot drinks, blodrøde
plystæpper, Carmina Burana og andre helvedesslagere over højttalerne - og så
selvfølgelig synder i alle leder og retninger.
Partyet begynder klokken 23, og gæsterne bliver ikke smidt ud, før de selv har
lyst til at gå. Ballet åbner med, at de 30 gæster får udleveret aftenens menu og en
velkomstdrink. Så præsenterer værten Barney Zile aftenens spilleregler i aulaen og
introducerer derefter delikatesserne. Som til et modeshow træder pigerne på tur
frem på podiet, mens Zile forklarer de utallige måder, de kan tilfredsstille på – fra
de banale (fransk, græsk, pigesex) over de eksotiske (golden showers, sandwich,
blid bondage, fetish) gennem de dekadente (toiletsex, hård bondage, total dominans) til det, en stor del af gæsterne er kommet for: Det makabre.
Efter præsentationen sætter gæsterne sig i sofaer og dybe stole i barområdet,
der er indrettet, så man får en fornemmelse af at sidde i private båse, selv om
rummet er åbent. Maître d’hôtel Fabrizio Bellagrande går fra bord til bord og tager
imod bestillinger. Imens danses og drikkes der, og de mere ordinære piger sørger
for at holde de ventende gæster varme. En menu kan eksempelvis være whisky,
peanuts, lapdance, analsex med ægte kys, cola, dominans, gin & tonic, natmad og
gennemført strangulering med efterfølgende nekrofilt samleje.

FORMÅL MED SCENEN
Dette er scenariets klimaks, hvor heltene opdager, hvor betændt et
foretagende Ultimate Girls er. Pointen er at chokere og provokere
Superheroes i en sådan grad, at de må handle, også selv om det ikke
nødvendigvis er lovligt. Indtil videre har heltenes vrede og væmmelse
ved sagen og sig selv ulmet under overfladen, nu skal vi starte ildebranden.
Det håndgribelige formål for heltene er at afsløre forbindelsen mellem
Christian Kamber og Ultimate Girls. De har sat den mordmistænkte Kamber
i forbindelse med escortbureauet, men de har endnu ikke fundet ham. De
følger nu hans spor til Ultimate Girls Inferno.
Som spilleder skal du forberede dig ekstra godt på denne scene, som er
den sværeste i scenariet. Det er 100% åbent, hvordan spillerne vil gå til
opgaven. Vil de hamre gennem fordøren og smadre alt, der bevæger sig? Vil
de gå undercover for at deltage i hele aftenen? Vil de dukke op for ”bare at
stille spørgsmål”? Og hvornår?
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HVOR ER KAMBER?
Christian Kamber er ét af
to steder, som du vælger,
afhængigt af hvad der passer
bedst:
• Enten bliver han holdt
fanget på Barney Ziles fragtskib i internationalt farvand,
mens Zile overvejer, hvordan
man får pint de sidste penge
ud af ham. Dermed finder
heltene ham ikke i løbet af
scenariet. Det er det mest
troværdige, men imidlertid
ikke særlig spændende.
• Eller også er Christian
Kamber til stede ved Ultimate Inferno. Han kan være
gemt på Barney Ziles kontor,
eller også betaler han af
på sin gæld ved at opvarte
gæsterne iført en stuepigeuniform i lak. Det gør den
moralske konflikt omkring
Kambers fremtid mere
nærværende og interessant.

PERSONER

BILAG

Bagmand og vært Barney Zile, maître d’hôtel Fabrizio Bellagrande, Beautiful
Corpse (Maria Helena Onwuachi), Natasha (Natalia Smirnova), Nothing (Jana
Zamorska), Painslut (Oxana Radchenko), Queen Patricia (Patricia de Beaufort),

På den ene eller anden måde
får heltene tidligt i denne
scene fat i menuen for Ultimate Girls Inferno.

Toyboy (Jürgen Rietpietsch), Big Guy (Guy Legrand), diverse andre escortpiger,
diverse sikkerhedspersonale og dørmænd, 30 VIP-gæster.
I alt er over 60 mennesker med til at varte op om aftenens gæster – fra køkkenpersonale til tjenere til strippere til vagtfolk. Hvis du ikke har gjort det endnu, bør
du læse beskrivelserne af Ultimate Girls bagerst i scenariet, inden du fortsætter
med denne scene.

SETTING
Ultimate Girls Inferno foregår på Pilevænget 14 i Hørsholm, godt 25 kilometer
nord for København. Det er en rolig allé med store huse og langt imellem dem. En
hvid stenmur omkranser området, mens en metalport åbner ind til en grusbelagt
indkørsel. Til lejligheden er porten åben, og der er lyst op med fakler og fyrfadslys hele vejen op til hovedbygningen. Foran hovedindgangen har man anrettet en
parkeringsplads. Tjenere og sikkerhedsfolk går rundt blandt bilerne og passer på
gæsternes ejendele.
Selve huset er en moderne fireplansvilla i art decostil. Den ligner en stor, hvid kasse, der står lidt
skævt. På stueetagen ligner vinduerne glughuller
fra en skibskahyt, mens de på første og anden
sal er store, brede termoruder. Taget er af sorte
tegl og fladt, men skævt (med vilje). Alt i alt
en liebhaverbolig revet ud af en kubistisk
arkitekts våde drøm.
Indenfor er huset bygget op om en central aula, der strækker sig hele vejen op til
tagets enorme ovenlysvindue. På første og
anden sal går en svalegang omkring aulaen
med udkig direkte ned til Inferno-podiet,
baren og de øvrige herligheder. Til hver side
af den centrale foyer går en fløj. I stueetagen
er der kontor, bibliotek, køkken, omklædningsrum og badeværelser. På første og anden sal er
der værelser og toiletter. Og så er der også en
kælder.

HVORDAN SCENEN KAN FORLØBE
Heltene kan vælge flere fremgangsmåder: De kan storme
ind og smadre alt, de kan gå undercover, de kan snige sig ind,
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RASMUS LADE
Rasmus’ spiller har det svært
i denne scene. Dels har han
ikke superkræfter, dels skal
han beslutte, om han
kan retfærdiggøre at vise
billeder fra Ultimate Girls
Inferno – eller netop ikke
at vise dem.
Han må helst ikke blive
for inaktiv, så du kan
hjælpe med at drage
Rasmus ind i handlingen
ved at spille lidt mere op til
ham end til de andre spillere.
De andre har masser at lave
i denne scene.

de kan have betalt for indgangen lige som alle andre, de kan præsentere sig som
Superheroes ved indgangen og kræve at få adgang – eller en blanding, som det
var tilfældet under spiltesten. Lad spillerne vælge deres strategi selv.
Som spilleder har du tre opgaver i scenen:
• Du skal formidle stemningen og det dybe ubehag ved arrangementet gennem en
række små episoder,
• Du skal sikre, at heltene får udleveret aftenens menu, og
• Du skal sørge for, at tingene – uanset hvad – udvikler sig kaotisk, så spillerne
opfatter, at dette er historiens finale.
Herunder er der inspiration til, hvad heltene kan opleve, og hvordan situationen
kan eskalere. Inspirationen er groft delt op i sekvenser, der sætter scenens stemning, eskalerer konflikten eller fører til egentlige konfrontationer. Pluk de situationer
ud, som passer ind i jeres spil, og find endelig på andre selv.
Sekvens: Aftenens menu
Hvis heltene kommer ind som gæster og sætter sig i de bløde sofaer i loungen eller bare synes at flakke lidt omkring - bliver de straks passet op af én eller flere
piger. De spørger ivrigt til gæsternes menu for aftenen og knipser hurtigt efter
maître d’hôtel Fabrizio, hvis gæsterne endnu ikke har sammensat deres menu.
Det er en god mulighed for at udlevere aftenens menu, og du kan bruge sekvensen til at sætte scenens stemning eller introducere superluderne og deres særlige
ydelser.
Sekvens: Felicia får den i røven
Heltene træder ind i et af soveværelserne, hvor Felicias date fra forleden aften,
Alex Espensen, er ved at muntre sig med ... Felicia. Hun har i hvert fald Felicias
kostume på og ligner hende i øvrigt næsten på en prik. Hun spinder, stønner og
hvisker, hvor hjælpeløs hun dog er, hvor godt hun har af at blive taget af en rigtig
mand ...
Sekvensen virker selvfølgelig bedst, hvis det netop er Felicia, der opdager de
to. Hun burde være så edderspændt rasende og ydmyget, at hun eksploderer på
stedet.
Du kan også ændre Felicia-klonen til en Hotshot-klon med nogenlunde samme
effekt – og mulighed for brand i soveværelset.
Sekvens: Queen Patricias kælder
I husets kælder hersker Queen Patricia over sit torturkammer. I små celler og
aflukker hænger eller ligger adskillige forslåede gæster, nøgne eller iklædt forskellige kostumer af læder, lak og latex. På en stol sidder en mand lænket, mens
tre massive blylodder trækker hans kønsdele ned gennem et hul i stolesædet. En
anden ligger i håndjern hen over en buk med en massiv dildo i røven. En tredje
ligger nøgen på alle fire og slikker dronningens urin op fra stengulvet.
Hvis heltene træder ind på dronningens domæne, søger hun straks at knægte
dem. Og der er ingen stopord, når Patricia går i gang. Jo mere ligeglade hendes
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OM AT FORMIDLE
INFERNOET
Der sker grænseoverskridende ting i denne historie, og vores erfaringer fra
spiltesten viser, at det kan
være svært at formidle dem
som spilleder. Stof omkring
vores seksualitet går tæt på,
specielt i et scenarie, hvor
det seksuelle er ulækkert
og nedværdigende. Men i
netop denne scene er gruen i
centrum, og du skal vise den
uden at gøre den hverken
latterlig eller overdreven.
Nogle gode råd:
• Vær nøgtern. Sig det, som
det er, uden at pakke det ind.
En kort, præcis beskrivelse
af noget væmmeligt er ofte
stærkere end lange, floromvundne sætninger.
• Lad være med at grine
ad det, du beskriver. Det er
en helt naturlig reaktion at
sætte et smil på, fordi du
ubevidst gerne vil signalere,
at det altså ikke er dig som
person, der er så slem. Men
prøv at lade være – det underminerer stemningen.
• Brug eventuelt tredje
person til at fortælle, hvad
bipersonerne gør, i stedet
for at rollespille det i første
person.
• Brug eventuelt spejlet
derhjemme til at øve dig i at
fortælle scenens sekvenser
uden at fortrække en mine.
• Vær ærlig over for dig
selv: Hvis du ikke synes, det
er o.k. at beskrive de ting,
der sker i denne scene, skal
du ikke være spilleder på
scenariet.

gæster virker, jo hårdere pisker Patricia (eller slår, sparker, smækker, river eller
binder med ståltråd). Hun holder ikke op, før man har overgivet sig til hende.
Sekvens: Brug mig, elsk mig
I et andet rum i kælderen ligger én af Ziles piger tilbage, efter at nogle af
gæsterne har muntret sig med hende. Hendes top er flået op, en stribe rifter
fremhæver hendes højre bryst, og

hendes mascara er

tværet ud i hele ansigtet. Overraskende nok har hun stadig
miniskørt og trusser
på, men de glinsende pletter
omkring
hendes
mund efterlader heller
ikke meget
tvivl om, hvad
gæsterne har brugt hende til. Når heltene
kommer tættere på, begynder dedog at
bemærke lugten i rummet og konsistensen af pletterne, og en ubehagelig
tanke slår rod i deres hoveder: Kan
det virkelig passe, at nogen har
brækket sig ned i munden på hende?
Kvinden er Nothing, Barney Ziles
specialfremstillede offer til enhver
form for misbrug. Heltene får formentlig en dårlig smag i munden, når de taler
med hende og opdager, at hun faktisk håber, de vil give hende samme tur én gang
til.
Sekvens: Post mortem
En dør går op, og en nøgen kvinde kommer løbende ud fra værelset. Nogle af
spilpersonerne genkender hende måske som den prostituerede fra escortbureauet,
Maria (Beautiful Corpse). Bag hende følger en mand, som råber efter hende, stopper hende og tager fast greb om hendes strube. Han trækker hende med ind i
værelset, mens han kvæler hende. Da Superheroes når frem, ligger kvinden livløs
på gulvet, mens manden er ved at stikke sit lem op i hende.
Hvis nogen kaster sig over hendes ”morder”, sætter kvinden sig straks op – og
bliver stiktosset på dem, som ødelægger oplevelsen for hendes gæst. Manden
bliver også gal, og heltene må dæmpe gemytterne, hvis de vil undgå at tiltrække
sig sikkerhedsvagternes opmærksomhed.
Sekvens: Gangrape
Fem mænd er samlet om en kvinde i et værelse. De skiftevis slår hende, pisker
hende, boller hende, misbruger hende, på tur og i fællesskab. For hvert slag synes
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kvinden at stønne højere og højere, trække vejret tungere og tungere, nyde oplevelsen mere og mere. Og for hvert støn bliver mændene mere og mere voldelige.
De tilbyder straks heltene at deltage i orgiet og spørger eventuelt Omega, om han
vil forbinde elektroderne til kvindens brystvorter og skamlæber.
Kvinden er Ultimate Girls’ Painslut, som er modificeret til at elske smerte.
Du kan eventuelt vælge at køre denne sekvens med Toyboy i centrum i stedet.
I så fald bliver han misbrugt på samme vis af både kvinder og mænd - den eneste
forskel er, at Toyboy ikke nyder det seksuelt, men græder, klynker og trygler sine
plageånder om at holde op. Det tænder dem selvfølgelig bare endnu
mere.
Sekvens: Fars lille pige
Heltene kan møde Natasha når som helst. Det kan være i et
værelse, hvor hun ligger på et bord med et lem op forfra, en
dildo bagfra og en kniv på struben. Eller det kan være andetsteds i bygningen, hvor hun hurtigt tiltrækker sig heltenes
opmærksomhed. Her klistrer hun til heltene, synes at søge
tryghed, opfordrer måske endda til, at de skal redde hende,
for så gradvist at opføre sig mere og mere seksuelt. Det
virker især på Mr. Right: ”Du er så stor og stærk, vil du ikke
nok holde om mig? Så jeg kan mærke din store pik ...”
Brug Natasha som en hæmsko for spillerne - et slags
monster, som klynger sig til dem, i og for sig uskyldigt, men
samtidig afskyeligt.
Sekvens: Mere gru
Du er velkommen til selv at finde på andre sekvenser, der
kan prikke til spilpersonernes ømme punkter og motivation.
Fløjlshandskerne er af i denne scene, så enhver form for
seksuelt orienteret gru er sådan set o.k.
Eskalering: Aftenens vært hilser på
Sidder heltene i loungen eller går omkring, vil Barney
Zile før eller siden lægge mærke til dem. Efter optrinnet
på escortbureauet er han klar over, at Superheroes er på
sporet af ham, men han bevarer hele tiden sin facade over
for dem. Hvis han opdager, at Superheroes er der, beder
han dem høfligt om at forlade stedet straks, uanset om de
er inviteret eller ej. Nægter heltene, truer han først med at
tilkalde politiet, men tyr hurtigt til sine sikkerhedsfolk.
Du skal præsentere Barney Zile som en forretningsmand, ikke som en gemen skurk. Han ønsker ikke en åben
konflikt, men vil løse denne ”beklagelige situation” eller
”uheldige misforståelse” på diplomatisk vis. Kun i yderste
instans bruger han våben. Gør han det, kører han imidlertid
de store kanoner frem: Big Guy, Queen Patricia, Painslut.
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Eskalering: Big Guy
Fra scenen i Kødbyen husker Superheroes formentlig beskrivelsen af Big Guy.
Måske har de endda fået et glimt af ham via et overvågningskamera. Big Guy
patruljerer omkring i loungen og etagerne og er dén, der tager sig af problemer
med besværlige kunder indendørs. Heltene vil genkende ham, men det er ikke
sikkert, at han husker Barney Ziles advarsel om Superheroes. Brug Big Guy som
en mulighed for at føje kaos til enhver situation.
Eskalering: Sig mig, er det ikke ...
Der er adskillige kendte ansigter blandt aftenens gæster. Felicias date Alex Espensen og journalisten René Sippel, for eksempel. Opdager de Superheroes, vil de
opsøge Big Guy eller Barney Zile med det samme for at få heltene smidt ud.
Du kan imidlertid også bruge de kendte ansigter mere subtilt: Måske er de så
fulde, at de kun synes, at de kender heltene ét eller andet sted fra. Måske er de
tvetydige, omkring hvorvidt de vil gå til Zile. Måske vil de forhandle med Superheroes om at få lov til at være i fred.
Konfrontation: En kniv i ryggen
Kommer det til kamp, kan både Natasha, Nothing og Beautiful Corpse være Ziles
snigmordere, der pludselig dukker op med en kniv bag én af heltene. Deres angreb
er sandsynligvis ikke dræbende, men svære at forsvare sig mod – og pokkers frustrerende for heltene, som med ét bliver stukket i ryggen af nogen, de formentlig
tror, de skal redde.
Konfrontation: Ven eller fjende?
Natasha er en hæmsko for Superheroes. Hun vil meget hellere være den slemme
pige, der skal straffes, eller det uskyldige offer, der skal beskyttes, end en luder
med en kniv. Brug hende til at sætte heltene i et dilemma: Skal de have medlidenhed med hende, eller er hun lige så rådden som resten?
Konfrontation: En søjle i hovedet
Big Guy er slutscenens muskelmand og farligste modstander. Han kan løfte
op til 6 ton. Brug ham i direkte, beskidt kamp mod spilpersonerne. Brug
ham til at skabe kaos og til at totalsmadre huset. Dér står en bar, hvorfor ikke kyle den i hovedet på Hotshot? Eller hvad med at gribe fat i én
af husets bærende søjler og svinge den i maven på Mr. Right?
Konfrontation: Fars søn
Toyboy er Barney Ziles personlige skytsengel i en kampsituation. Han er
ikke meget bevendt med sine næver, men han har et oversavet jagtgevær
ved hånden. Han er mere bange for Barney Zile end for heltene, så han
kæmper til sidste bloddråbe.
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ZILES SIKKERHEDSVAGTER
Initiative: +3
Attack: Punch +6, Dam 17;
Pistol +6, Dam 18; Submachinegun +6, Dam 19
Defense: 15
Saves: Damage +4, Fortitude
+2, Reflex +2, Will -1
Taktik: Vagterne opfører sig
velorganiseret og intelligent, men tager benene på
nakken, hvis de kan se, at
slaget er tabt.

Konfrontation: Det brænder!
Brug Hotshots flammekastere til at gøre kaoset totalt. Der går nemt ild i de tunge
gardiner, og så varer det ikke mange øjeblikke, før hele huset står i flammer. Så
kan du jo samtidig gøre opmærksom på nødråbene nede fra Patricias fangekælder,
hvor adskillige gæster stadig er lænket til væggen.
Konfrontation: Han flygter!
Barney Zile er ingen soldat. Hvis han ser sit snit til at smutte, gør han hellere dét
end at møde Superheroes på slagmarken. Det kan passende give heltene
dét dilemma, om de vil gå efter Zile eller redde gæsterne fra det
brændende, sammenstyrtende hus. Måske kan begge dele
nås.

UDGANG
Scenen slutter, når Ultimate Girls er nedkæmpet, og Barney
Zile enten er stukket af eller pacificeret af Superheroes.
Brug eventuelt et par minutter på at lade Rasmus interviewe
Superheroes om deres følelser. Gå så hurtigt videre til
scenariets efterspil, hvor historiens sidste brikker skal
lægges på plads.

side 38

Scene 9 - Søndag den 17. marts 2013, tidlig morgen

EFTERSPIL

Denne scene tjener som afrunding på scenariet. Det er ikke en rollespilsscene,
men en epilog, hvor du og spillerne sammen fortæller, hvad der videre sker for
heltene i den bizarre sag.

DU FORTÆLLER: DE LØSE ENDER
Overlevende Ultimate Girls kan fortælle heltene om Barney Ziles organisation, om
Bodyshoppen, om det fragtskib, som lige nu sejler rundt i internationalt farvand
nord for Danmark, om pigerne og deres skæbner, om baggrunden for mordet på
Jasmin. Bind de løse ender sammen for spillerne.

SPILLERNE FORTÆLLER: HVAD MED ULTIMATE GIRLS?
Nogle af Barney Ziles superprostituerede er formentlig døde, mens andre endnu er
i live. Vil heltene overlade dem til politiet, også selv om deres forseelser er små?
Vil de slippe dem løs på gaderne igen? Hvordan vil heltene forholde sig til dem,
som kun kender det liv, Barney Zile har designet dem til?

SPILLERNE FORTÆLLER: HVAD MED CHRISTIAN KAMBER?
Måske er Kamber stadig på Barney Ziles fragtskib, måske har du ladet heltene
finde ham under Ultimate Girls Inferno. Hvad skal der ske med ham? Vil heltene få
ham retsforfulgt, selv om de bliver voldsomt upopulære hos Philip Gottschalk? Vil
de genindsætte ham som vært på Superheroes Aspiranterne på trods af, at han er
morder? Vil de give ham en chance for at gå under jorden?

SPILLERNE FORTÆLLER: HVOR MEGET KOMMER I MEDIERNE?
Hvor meget får showets seere at vide om sagen? Hvor meget får de at se? Hvem
bliver præsenteret som skurkene? Hvordan præsenterer Superheroes
deres opklaring af sagen? Hvilken historie vælger Rasmus
at fortælle?
Og hvad med de nye sommerkostumer?
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BILAG
Begynd scenen med at
give spillerne den dugfriske
søndagsforside af Ekstra
Bladet.

Appendiks 1

BAG SCENEN HOS
SUPERHEROES
Det var en verdenssensation, da første afsnit af Superheroes™ på TV6 gled over
de danske tv-skærme i sensommeren 2009. Mange år med reality-tv havde
fostret et væld af one-hit-wonders, semi-berømtheder på øde øer og kortlivede
fodbolddirektører. Men Superheroes var noget specielt. Rigtige superhelte live på
tv.
Det var et tilfældigt møde mellem en tv-producer, en ambitiøs genforsker og en
flaske vodka, der skabte denne perfekte genteknologiske legeplads. Men det
var der kun få, der tænkte over, efter Danmark havde fået sine fem helte på
widescreen-tv i den ugentlige udsendelse - lækkert produceret og redigeret og
en sikker nr. 1 på tv-hitlisten. Superheroes blev hurtigt større end Matador,
Krøniken og Robinson Ekspeditionen, og konceptet blev eksporteret til de
fleste vestlige lande.
De fem oprindelige Superheroes blev udvalgt gennem en serie castingshows i Popstars-stil. Seerne kom tæt på kandidaterne og deres opog nedture gennem hårde fysiske og psykiske udfordringer. Som
seer så man naturligvis ikke, hvad TV6’s marketingafdeling sagde
til seriens dommere, men alligevel forstod man, hvorfor
dommerne valgte netop de fem helte.
Herefter fulgte to måneders træning og ophold i tophemmelige
genetik-laboratorier, inden Danmark fik præsenteret sine
helte som Mr. Right, Felicia, Utopia, Omega og Dervish.
Samtidig havde TV6 sikret sig, at de fem kunne operere som
superhelte inden for lovens rammer. Ideen kom nemt gennem
folketingssalen, hvor et klart flertal så endnu en lejlighed til at
outsource statens opgaver til private leverandører. Superhelteloven
blev vedtaget i foråret 2010 og gav heltene licens til at bekæmpe
forbrydere.

ANDEN SÆSON
Superheltenes første møder med kriminaliteten var ikke
svære. Almindelige danske narkohandlere og bankrøvere kunne ikke stille meget op, når de blev stoppet
med superkræfter. Men reaktionen udeblev ikke i de
kriminelle miljøer. Snart mødte forbryderne svært
bevæbnet frem, når de lavede noget, som kunne tiltrække opmærksomhed fra Superheroes. I september
2011 gik det galt for heltene, da Utopia blev dræbt under
en simpel aktion mod en bande bankrøvere.
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Utopias død bragte en stribe samfundsdebattører på banen med diskussioner om
retspolitik, rollemodeller og selvtægt. Men i sidste ende gjorde ét medlems død
blot de resterende Superheroes endnu mere populære, mordsagen vakte enorm
interesse, og justitsministeren benyttede lejligheden til at være tough on crime
ved at rykke strafferammen for ulovlig våbenbesiddelse en tak i vejret. Det var alt
sammen godt tv.
Med én helt mindre i teamet fik TV6 samtidig en kærkommen lejlighed til at forny
programmet. Et hemmeligt rekrutteringsprogram blev sat i gang sammen med
velplacerede rygter i sladderpressen. Ved programmets tredje sæsonstart i foråret
2012 stod Hotshot klar som gruppens nye medlem. Hun gav Superheroes ekstra
babe-faktor og fede effekter i form af flammekastere.

TREDJE SÆSON
Superheroes fortsatte i offentlighedens søgelys gennem
2012, men sidst i tredje sæson mødte holdet uventet
modstand, da en gruppe skruppelløse virksomhedsledere satte sig for at detronisere Superheroes og
lancere deres egne Fremtidens Helte i stedet. Med
nye helte og aggressiv propaganda sværtede
VL-gruppe 69 Superheroes til, ikke mindst
gennem den konkurrerende kanal TV Action.
TV6 forsøgte samtidig at højne spændingen i
showet ved at lade seerne stemme ét af gruppens
medlemmer ud. Under en aktion i Tivoli lykkedes
det til sidst Superheroes at afsløre Fremtidens Helte
som forbrydere og nedkæmpe gruppen. Men
seernes dom var hård, og efter tre sæsoner måtte
Superheroes sige farvel til Dervish. Superheroes gik
ud af 2012 med et blakket ry, et spor af ødelæggelser
bag sig og ét medlem mindre.

FJERDE SÆSON
Er netop startet, da Superheroes 2 begynder. Gruppen har
stadig kun fire medlemmer, men der er en ny helt på
vej via Superheroes Aspiranterne. Bag kameraet dikterer
marketingchef Marianne Bendixen mere hud på skærmen, og
i kulisserne har Barney Zile og Bodyshoppen travlt med at skabe en helt ny form
for supervæsener ...

Appendiks 2

REGLER
Superheroes er skrevet til anden udgave af spilsystemet Mutants & Masterminds,
som bygger på D20-reglerne. D20 er blandt andet kendt fra de moderne udgaver
af Dungeons & Dragons og bygger, som navnet antyder, på slag med 20-sidede
terninger.
Hvis du kender D20 i forvejen, bør reglerne i scenariet være nemme at forholde
sig til - hvis ikke, skal du blot vide, at reglerne handler om at slå en D20 og lægge
sin Skill Bonus til. Derudover er det ikke svært at improvisere sig frem.
I forhold til de normale D20-regler har Mutants & Masterminds to specielle regler:
Damage Save og Hero Points.

DAMAGE SAVE
Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod
skaden.
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis
det samlede resultat er lig med eller højere end modstanderens Defense, har
man ramt. Den, der bliver ramt, skal rulle et Save mod angrebets Damage (D20
+ Save Bonus). Hvis det samlede Save-slag er lig med eller højere end angrebets
Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage,
kommer man til skade:
Save mod Damage
Misser med 1-4

Resultat
Bruised

Effekt
Ramt. Man får -1 på Damage Save for
hver gang, man er Bruised.

Misser med 5-9

Stunned

Bruised som ovenfor og stunned i en
runde. Når man er stunned, kan man
ikke gøre noget og har -2 på Defense.

Misser med 10-14

Unconscious

Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et
minut (10 runder) ruller man et CON check
mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket
ikke lykkes, er man bevidstløs i yderligere et
minut. Man får +1 for hvert minut, der går.

Misser med 15-19

Dying

Bevidstløs og døden nær. Man ruller et
Fortitude Save mod 10 - hvis det ikke lykkes,
er man død. Hvis det lykkes, er man stadig
bevidstløs og vil dø i løbet af få timer, hvis
man ikke får lægehjælp. En døende person
kan stabiliseres af andre med et Medicine
check mod 15.

Misser med 20+

Killed

DERFOR REGLER
En stor del af charmen ved at
spille superhelte er kampene.
Selv om der faktisk ikke er så
mange kampe i Superheroes
2, mener vi, det er bedst at
bruge regler og terninger
til dem. Det gør det mere
uforudsigeligt, hvad der sker.
Regler er dog kun sjove,
hvis der bliver fortalt hen
over dem. Som spilleder
skal du hjælpe spillerne
med at visualisere, hvad
terningslagene betyder.
Det er sjovere at høre
»Dit slag rammer ham lige
i mellemgulvet, og han
krymper sig i smerte« end
»Du kommer op på 22, siger
du? Okay, du rammer, og
han er Bruised«.
Superheroes hører
hjemme i samme genre
som Dark Knight Returns,
Watchmen og andre dystre
superheltetegneserier. Her
kan en helt relativt nemt
dø - lad også dét skinne
igennem, når du skal sætte
liv i terningslagene.

CRITICAL HITS
I D20 har man chance for
et Critical Hit, hvis man slår
en 20’er på sit angrebsslag.
Angriberen ruller én gang til
- hvis det andet slag også er
godt nok til at ramme, er det
et Critical Hit. Hvis ikke, har
man bare ramt som normalt.

Død på stedet.

Hvis man ruller 20 på sit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at man
bliver Bruised.
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Et Critical Hit giver +5
Damage i Mutants &
Masterminds.

Regn med, at heltene kommer sig fra alle overfladiske skrammer mellem hver
kamp - alle minusser for Bruised forsvinder, når en kamp er overstået.

HERO POINTS
Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket).
Et Hero Point kan når som helst bruges på følgende:
1. Prøv igen!

Helten kan rulle et hvilket som helst terningslag om og bruge
det bedste af de to resultater. Hvis helten ruller 1-10 på
andenslaget, lægger man 10 til resultatet.

2. Jeg dukker mig!

Helten får +5 på Defense i en runde.

3. Ny luft!

Helten holder øjeblikkeligt op med at være stunned eller får et
ekstra check for at vågne fra bevidstløs tilstand.

4. Jeg kommer mig!

Helten stabiliserer sig automatisk fra døende tilstand.

Checkene rulles som normalt og er ekstra checks. Under scenariet får heltene ikke
Hero Points tilbage.

OMGIVELSERNE I KAMP
Når superhelte går i aktion, kan det som regel ses på omgivelserne. Ting bliver
smadret, mure væltet, og hvis man hedder Mr. Right, kan man tage en bil og slå
folk med den. Nogle simple retningslinjer for at bruge ting i kamp er:

SÅ SVÆRT ER DET
Hvis du beder spillerne om at
rulle Skill eller Stat Checks,
kan du bruge følgende
retningslinjer for, hvad de
skal op på:
Let
Normalt
Svært
Udfordrende
Ekstremt svært
Heroisk indsats
Superheroisk indsats

5
10
15
20
25
30
35

Vi anbefaler dog, at du
begrænser antallet af
terningslag uden for kamp
- styr i stedet efter, hvad
spilpersonerne er trænet
i. Omega kan eksempelvis
åbne de fleste låse uden
problemer.

Slå og kaste med ting
Man kan jo basalt set slås med alt, hvad man kan løfte.
•

Hvis man kaster ting efter andre, gør de samme skade som et slag med de
bare næver.

•

Hvis man slår folk med ting, lægger det 1-5 oven i den Damage, et
almindeligt slag ville gøre (afhængigt af objektets størrelse, hårdhed, og
hvad du nu synes - eksempelvis giver en kølle +2 og et sværd +3).

Smadre ting
Hvis du har brug for at afgøre, om noget går i stykker, kan du rulle et Damage
Save for det - ganske som når heltene bliver ramt. Den pågældende ting (eller
konstruktion) får en bonus på slaget efter sin holdbarhed. Eksempler:
Materiale

Damage Save

Glas

+1

Træ

+5

Sten

+8

Jern

+10

Stål

+15

OG IMPROVISÉR ...
I øvrigt er reglerne ikke det vigtigste i scenariet. Gør, som du har lyst til, knæk og
bøj regler og retningslinjer - så længe du og spillerne bare får en god oplevelse.
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M&M LIGHT
Skulle du være én af de
få, som kender Mutants &
Masterminds i forvejen, vil
du nok bemærke, at vi har
forsimplet reglerne en smule.
Scenariet skal spilles på en
eftermiddag eller aften med
spillere, som sandsynligvis
ikke kender reglerne i
forvejen - derfor har vi
gjort reglerne lidt mindre
komplicerede, så de ikke
fylder for meget. Det store
regelnørderi hører hjemme i
kampagner.
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PERSONGALLERI
I Superheroes 2 optræder følgende personer:
Spilpersonerne

På date med Felicia

Mr. Right (Robert Andersen)

Alex Espensen (Felicias date)

Felicia (Christina Ankergreen)

Valentino Di Genero Berthelsen (tjener)

Omega (Peter Nielsen)

Rune Jochumsen (mesterkok)

Hotshot (Maria Almeda Hansen)
Journalisten (Rasmus Lade)

Orbit

TV6’s Superheroes-hold

Frank (udsmider)

Philip Gottschalk (producer)

Helene (Mr. Rights flirt)

Marianne Bendixen (marketingchef)

Stefan (fuld gymnasiast fra Virum)

Yasin Özcan (klipper)

Novo Nordisks regnskabsafdeling

Nanna Richard (kostumier)

Lara (vraget superhelteaspirant)

Hamid (narkodealer)

Orlando (spansk bøsse)
Superheroes Aspiranterne

Diverse diskoteksgæster

Christian Kamber (vært og morder)
Per Rosenkvist (Ronin)

Det ulykkelige ægteskab

Delilah Emborg (Black Dancer)

Mette Kamber (desperat,

Gitte Sørensen (Archer)

fordrukken hustru)
Oliver Ahrenkiel (ven

Ultimate Girls og Infernoet

med bagtanker)

Barney Zile (ejer og mastermind)
Beautiful Corpse (Maria Helena Onwuachi)
Big Guy (Guy Legrand)
Jasmin, mordoffer (Linda Nielsen)
Natasha (Natalia Smirnova)
Nothing (Jana Zamorska)
Painslut (Oxana Radchenko)
Queen Patricia (Patricia de Beaufort)
Toyboy (Jürgen Rietpietsch)
Britney Olesen (sekretær)
Muhammed Al-Merwi (chauffør)
Fabrizio Bellagrande (maître d’hôtel)
Diverse escortpiger og andre tjenende ånder
Diverse prominente Inferno-gæster
Kødbyen
Helge B. Kristensen (kriminalinspektør og
Superheroes’ kontaktperson hos politiet)
Marie Frederiksen (kriminaltekniker i Kødbyen)
Ceren Hikmet (ligfindende rengøringskone)
Maryam Salim (genert vidne)
René Sippel (kritisk journalist fra TV Action)
Diverse journalister fra formiddags- og sladderblade
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BARNEY ZILE
Ved første øjekast ligner Barney Zile en respektabel forretningsmand. Han kunne være en salgschef fra et køkkenelement-firma
med sit lettere rødsprængte ansigt, det hvide, men stadig kraftige hår, den nybarberede hage og det noble blå jakkesæt med
pinstripe. Men i virkeligheden er Barney Zile Danmarks pornokonge.
Han var faktisk sælger engang. Zile solgte inventar til barer og restauranter, blandt andet Københavns stripbarer, hvor han lærte
sexbranchen at kende. Da han fik et tilbud om at købe en halvpart i Pet Club i Colbjørnsensgade, slog han til. Der var helt klart flere
penge i porno end i barstole.
Få år senere havde Zile etableret sig som én af de store mænd i den danske sexindustri. Pornofilm, sexmesser, internetsites,
VIP-fester - han havde fingrene i det hele. Også i den del af branchen, som var og er åbenlyst ulovlig. Bordeller, menneskehandel,
ulovlige film og nemme sidegevinster som beskyttelse og narko. Og nogle af hans kunder var så tilstrækkeligt indflydelsesrige, at
politiet ikke havde en chance for at føre sag mod ham.
Zile blev mangemillionær, men var ikke mæt. Da genteknikken blev avanceret nok, og Superheroes kom på skærmen, så han
straks, hvor store muligheder det medførte, hvis man bare var hensynsløs. Zile begyndte stille og roligt at bygge sit laboratorium. Et
udrangeret tankskib, det rigtige udstyr, østeuropæiske og asiatiske videnskabsmænd uden så mange skrupler. Det var egentlig ikke
så svært at få på plads, og ude i internationalt farvand skabte han sine superludere.
Pengene betyder meget for Zile, men han er først og fremmest ude efter magt. Han nyder at have Ultimate Girls under sin kontrol
og nyder den magt, de giver ham over deres kunder. Han straffer sine piger fysisk, hvis de mishager ham, og han har beordrer
voldelige overfald på konkurrenter, der truer hans forretning. Han er ganske overbevist om sin egen usårlighed, så selv om han ikke
selv er genmanipuleret - han er for klog til at udsætte sig for den risiko - kan han sagtens finde på at trække sin pistol og blande sig
i kampen mod Superheroes, hvis det når dertil.

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

13
10
12
15
12
13

SAVES

ATTACK

STATS

+1
+1
+2
+1
+1

Punch
Pistol

Skill

Damage

+5
+6

16
18

DEFENSE

INITIATIVE

14

+0

Mod

Damage
Fortitude
Reflex
Will

Special

SPEED

Run

30
POWERS

FEATS
Attack Focus (Ranged) 1

Device (Pistol)

Er trænet i at bruge skydevåben (medregnet under Attack).

Bærer en 9 mm Beretta-pistol.

Dodge Focus 1
Er god til at undvige (medregnet under Defense).

Improved Defense 1
Får +6 på Defense, hvis han kun forsvarer sig.

Leadership
Er en naturlig leder. Tre gange i løbet af scenariet kan han bruge
en action på at få én af sine folk til at holde op med at være
stunned, træt, panisk eller lignende.

Benefit (Wealth)
Er blevet mangemillionær i sexbranchen.

Connected
Har masser af forbindelser i underverdenen og den mindre pæne
del af forretningslivet.

SKILLS
Bluff
Computers
Diplomacy
Drive
Gather Information

+8
+6
+5
+4
+8

Intimidate
+7
Language (English)
Language (German)
Notice
+8
Prof. (Pornographer) +10

+1
+1
+0
+1

BEAUTIFUL CORPSE
Har du lyst til at udøve den ultimative kontrol? Trække en plastikpose over hovedet på hende og mærke hende gispe efter luft,
mens du tager hende? Se hende ligge helt stille, når I er færdige? Ingen problemer - du skal bare have fat i det smukke lig, som
også hedder Maria. Der kan også sørges for, at hun allerede er udåndet, uden puls, når du kommer ind til hende. Så kan du gøre,
hvad du har lyst til. Bare du ikke efterlader mærker.
Maria Helena Onwuachi er fra Nigeria og trak på gaden i Lagos, inden hendes alfons solgte hende til Barney Zile. Efter nogle år
som almindelig massagepige i København blev hun Ziles mest skræmmende kreation - en luder rettet mod klienter med morderiske
eller nekrofile lyster. Beautiful Corpse kan slå sine kropslige funktioner fra i næsten en time og derefter vende tilbage til livet.
Hendes sære evne er dog ikke uden omkostninger, for selv om hun kommer til live igen, har hendes hjerne ikke godt af de lange
perioder uden ilt. Hun bliver stille og roligt mere gal og usammenhængende, efterhånden som hendes sind degenererer. Zile har
opdaget, hvad der sker, og har overvejet at sende Beautiful Corpse endeligt på pension, men er samtidig træt af at skulle miste sin
investering. Maria er selv ekstremt forvirret. Der var noget med en familie, hun gerne ville sende penge hjem til, men det har hun
vist glemt nu.
Maria kan tilføre handlingen noget galskab. Hun er ikke rar at tale med, for hendes liv er smerte og nærdødsoplevelser. Eller hun
kan give en chokeffekt som et lig, der pludselig rejser sig. Og man ved aldrig, hvad hun kan finde på, når hun lige er ’genopstået’.
Det smukke lig er en smuk sort kvinde med bleglig usund teint og langt hår. Hun går som regel klædt i en tætsiddende, kort rød
kjole med matchende rødt blondeundertøj og store forgyldte smykker om håndled og hals. Hun taler engelsk med tydelig afrikansk
accent, og hendes flakkende øjne vidner om, at de fleste mennesker, hun møder, har lyst til at slå hende ihjel.
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Enhanced Constitution 9

Fearsome Presence 2

Er medregnet under Stats.

Det er et skræmmende syn, når hun vågner fra de døde. Alle, der
ser det uden at være forberedt, skal klare et Will Save mod 12 for
at undgå at blive skræmt.

Life Control 6
Flaw: Only On Self.
Kan slå sine kropslige funktioner fra i op til en time og
derefter ‘vågne op fra de døde’.

Regeneration 3
Kommer sig ekstremt hurtigt (men dog ikke så hurtigt, at det
har nogen praktisk betydning i scenariet).

Protection 2
Har en usædvanligt høj smertetærskel (medregnet under
Saves).

Immunity 3
Er næsten umulig at kvæle og har et meget
lille behov for mad og drikke.

Improved Grab
Er god til at rive og flå - hvis hun rammer en modstander med et
slag, følger hun automatisk op med et Grab. Hun og modstanderen
ruller Strength checks mod hinanden. Hvis hun vinder, holder hun
den anden fast.

Chokehold
Når hun har fået fat i en modstander, vil hun forsøge at kværke
ham. Modstanderen skal klare et Fortitude Save mod 10, ellers
begynder han at miste bevidstheden. Han mister 1 i Constitution
hver runde og dør, når Constitution kommer ned på 0.

Sneak Attack 1
Er god til snigangreb. Når hun overrasker en modstander, får hun
+2 Damage.

SKILLS
Escape Artist
Gather Information
Language (English)
Language (Yoruba)

+1
+3

Perform (Prostitute)
Stealth
Swim

+4
+4
+2

BIG GUY
Guy Legrand kom til Frankrig som barn, da hans familie flygtede fra militærdiktaturet i Togo. Den politiske
forfølgelse i hjemlandet blev afløst af et næsten lige så håbløst liv i en betonforstad til Paris, hvor kampene
i stedet stod mellem sorte og arabere. Guys imponerende fysik betød, at han ikke kunne undgå at komme
med i én af kvarterets bander. Fem år senere var han freelance-muskelmand i den parisiske
underverden.
Barney Zile var i Frankrig for at hente nye talenter, og Guy arbejdede som bodyguard for én
af Ziles leverandører af afrikanske piger. Den danske pornoproducent så straks muligheder
i den store mand, og et par dage senere indspillede Guy Legrand sin første film i
København. Siden har Guy arbejdet for Zile som pornostjerne og muskelbundt, så det var
helt naturligt, at han fik et genetisk pift, da Zile fik adgang til den slags.
I dag laver Big Guy sjældent film, men kører stadig escort til kvinder - eller til mænd, der
fantaserer om at se deres kone sammen med en stor sort fyr. Han er desuden Ziles
primære bodyguard og bruges lejlighedsvis til at overtale forretningsforbindelser, der gør
knuder. Big Guy er komplet amoralsk og tager sjældent hensyn til andre mennesker. Hans
narkomisbrug gør ham ikke mindre livsfarlig.
Guy er en stor og bred sort mand, der er kronraget, men trimmer sit skæg i en goatee. Han går
som regel i sorte bukser og en ærmeløs sort T-shirt, der fremhæver hans kæmpestore overarme.
Big Guy taler engelsk med fransk accent og kan også gøre sig forståelig på dansk. Han er
overraskende snakkesalig af en muskelmand at være - han griner meget og småsnakker med
Ziles piger. Men han er også lettere utilregnelig, så det er ikke altid til at forudse, hvornår man
får en næve i hovedet i stedet for et smil.
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30

Damage +10
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+1
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SPEED

Mod

POWERS

FEATS

Super-Strength 2

Attractive 1

Kan løfte ca. 6 tons og har yderligere +2 på alle slag, der
involverer fysisk styrke - eksempelvis at ødelægge ting eller
holde en modstander fast.

Får +4 på Charisma checks over for folk, der kan blive tiltrukket af
ham.

Enhanced Strength 13

Er trænet i karate (medregnet under Attack).

Er medregnet under Stats.

Power Attack

Enhanced Constitution 10

Når han angriber, kan han trække op til 5 fra sit angrebsslag og
lægge det samme tal til Damage.

Er medregnet under Stats.

Protection 3

Takedown Attack 1

Er sejlivet (medregnet under Saves).

Gør han en modstander ukampdygtig, må han med det samme angribe en ny modstander inden for rækkevidde (én gang pr. runde).

Device (Pistol)
Bærer en .357 Magnum Desert Eagle-pistol.

Improved Block 1

SKILLS
Computers
Drive
Intimidate
Investigate

+3
+5
+8
+2

Attack Focus (Melee) 1

Language (French)
Language (English)
Notice
Perform (Porn star)

Hvis han vælger at forsvare sig frem for at angribe i nærkamp, slår
han et check med +12 mod modstanderens angrebsslag. Hvis Guy
vinder, blokerer han angrebet. Kan kun bruges i nærkamp.

+5
+4

Dodge Focus 1
Er god til at undvige (medregnet under Defense).

NATASHA
Barney Zile var udmærket klar over, at de pædofile var en interessant kundekreds. Nogle af dem
var særdeles velbjærgede og villige til at betale for at tilfredsstille deres lyster. Og da Ultimate
Girls-programmet først var etableret, gav et par måneders koncentreret søgen pote i form
af Natasha.
Egentlig hedder hun Natalia Smirnova og er fra Omsk i Sibirien. Men det, Zile ledte efter,
var kombinationen af den rette personlighed, et godt udseende og ikke mindst den rigtige
højde. Natashas naturlige højde er 1,52 meter, og kombineret med genterapien gør det
hende i stand til at udgive sig for en 11-årig. Behandlingen har blandt andet reduceret
hendes bryster til næsten ingenting og fjernet ethvert spor af kønsbehåring. Men
hendes pas bekræfter, at hun er 19, så Zile ikke får en pædofilisag på halsen, hvis
myndighederne skulle få fat i hende.
Natasha er et paradoks. Hvis heltene får hende reddet ud af Ziles kløer, vil hun være
taknemmelig og søge deres beskyttelse. Og det gør hun på den eneste måde, hun
kender - ved at spille lillepiget og lægge seksuelt op til dem på en ’uskyldig’ måde.
Alternativt kan du vælge at bruge hende som bagholdsangreb, styret af Zile. I så fald
venter hun på en god lejlighed til at stikke en kniv i ryggen på én af heltene. Natasha
går nemlig med kniv - en nødvendig sikkerhedsforanstaltning i hendes fag.
Natasha er lille og køn. Hun ser fuldstændig ud som en 11-årig med mørkblond hår, store,
brune, manga-agtige øjne og en diskret makeup. Hun bærer en hvid top, der lige glider
til side og afslører lidt hud, over sin pigede nederdel og knæstrømperne. Hun taler flydende
engelsk, og selv om man kan høre, hun ikke er indfødt englænder, er det svært at høre, at
hun er russer. Hun kan også en smule dansk - primært ord og vendinger, hun bruger til at
spille op til sine kunder.
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Enhanced Dexterity 8

Attractive 1

Er medregnet under Stats.

Får +4 på Charisma checks over for folk, der kan blive tiltrukket af
hende.

Enhanced Constitution 8
Er medregnet under Stats.

Weapon Specialization (Knife) 1

Device (Knife)

Er trænet i at slås med kniv (medregnet under Attack).

Gemmer en stiletkniv i knæstrømpen.

Improved Critical (Knife) 1
Slår Critical på 19-20 med sin kniv.

SKILLS
Acrobatics
Bluff
Disguise
Language (Russian)
Language (English)

+7
+4
+5

Notice
Perform (Prostitute)
Sense Motive
Sleight of Hand
Stealth

+4
+6
+3
+8
+9

Sneak Attack 1
Er god til snigangreb. Når hun overrasker en modstander, får hun
+2 Damage.

Dodge Focus 2
Er god til at undvige (medregnet under Defense).

NOTHING
»Who are you?«
»I am Nothing.«
»What do you mean, nothing?«
»I am Nothing, nobody, a being only fit to live by the grace of others. I have no worth. I am of no use. My thoughts, emotions and
desires hold no importance. I am Nothing.«
»How do you serve the customers here?«
»They show me my lack of importance. Sometimes my uselessness angers them, so they punish me. Sometimes my insignificance
makes them sick, so they puke.«
»What happens then?«
»I swallow it. I am thankful for any gifts my masters wish to bestow upon me.«
Engang hed hun Jana Zamorska og søgte fra Slovakiet til Vesteuropa, lokket af en modelkarriere. I dag er hun Nothing, nedbrudt af
genetiske modifikationer og psykisk programmering i hænderne på Barney Zile.
Nothing er alle voldsramte kvinder samlet i én. Hun er specielt programmeret til at servicere mænd, der hader kvinder, ved at tage
imod deres had fysisk såvel som psykisk. Nothing tager passivt imod overgrebene og lider i stilhed, fordi hun inderst inde tror på, at
hun ikke er bedre værd.
Nothing kan først og fremmest bruges som et eksempel på, hvor sygt et foretagende Ultimate Girls er. Hvis heltene finder hende,
vil hun følge passivt med og svare følelsesløst på deres spørgsmål. Hun vil forvente at blive behandlet dårligt, måske endda selv
lægge op til det - hun er jo vant til at blive hånet eller mishandlet, hver gang hun åbner munden.
Derudover kan Barney Zile bruge Nothing til overraskelsesangreb. Zile kan programmere hende til at lade sig samle op af heltene
og ved første givne lejlighed gribe en pistol og skyde en helt i baghovedet.
Nothing er en sårbar skønhed med typisk slaviske træk - mørkt hår, lys hud og mørke øjne. Hun går meget feminint klædt
- eksempelvis i en tætsiddende hvid bomuldskjole med hvide netstrømper, højhælede sko og diskrete smykker. Ziles seneste
tilføjelse er en piercing i tungen, som mange af hendes kunder er glade for. Hun taler engelsk med østeuropæisk accent, men siger
så lidt som muligt.

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

SAVES

ATTACK

STATS

10
12 +1
38 +14
9
-1
6
-2
11
-

Punch
Pistol

Skill

Damage

+4
+4

15
18

(hvis hun har fundet én)

DEFENSE

INITIATIVE

12

+1

Mod

Damage +14
Fortitude +14
Reflex
+1
Will
-2

Special

SPEED
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Enhanced Constitution 25

Attractive 1

Er medregnet under Stats.

Får +4 på Charisma checks over for folk, der kan blive
tiltrukket af hende.

Immunity 2

Sneak Attack 1

Kan overleve ekstrem mishandling.

Er god til snigangreb. Når hun
overrasker en modstander,
får hun +2 Damage.

SKILLS
Bluff
Escape Artist
Language (Slovak)
Language (English)

+2
+4

Notice
Perform (Prostitute)
Sleight of Hand
Stealth

+0
+4
+3
+5

PAINSLUT
Den menneskelige hjerne producerer et stof ved navn dopamin, som blandt andet kan
måles ved handlinger, som fremkalder nydelse. Forestil dig, at der blev byttet rundt på,
hvilke omstændigheder der fremkalder dopamin - og så har du Painslut.
Hendes rigtige navn er Oxana Radchenko. Hun var luksusluder i sit hjemland, Ukraine, før
hun blev lokket til Danmark af Barney Zile og løfter om flere penge. I dag tjener hun
ganske rigtigt flere penge, men prisen er, at Ziles folk har manipuleret hendes krop og
neurosystemer, så hun helt konkret tænder på smerte. Painslut får de mest intense
orgasmer, når hun bliver påført skarp, intens smerte. Derfor bærer hun et par knive,
som hun blandt andet bruger, hvis kunden har lyst til at se hende onanere. Normal
sex siger hende til gengæld ikke rigtig noget længere.
Painslut er en skræmmende fjende for heltene, fordi hun understreger, hvor
perverse deres modstandere er. Hun holder sig i form ved at dyrke kickboksning,
og kombineret med knivene gør det hende ganske farlig i nærkamp. Men det rigtig
skræmmende er, at hun bliver tydeligt seksuelt ophidset af kampen og måske endda får
orgasme, når heltene rammer hende. Hun er uden for rækkevidde mentalt og vil reagere
aggressivt, hvis heltene forsøger at overtale hende til at opgive sit liv som Painslut.
Hun taler glimrende engelsk, men man kan godt høre hendes slaviske baggrund.
Oxana er slank og veltrænet med blond hår, mørke øjne og et par struttende
silikonebryster. Hun går næsten altid klædt i s/m-stil (tætsiddende lakkjole, hvor
man kan se kanten af hendes læder-bh i udskæringen, et læderhalsbånd med
en metalring fortil og langskaftede lakstøvler med knivene spændt på siderne).
Hun er piercet i næse, ører, tunge, brystvorter og kønsdele.
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Enhanced Dexterity 6

Attractive 1

Er medregnet under Stats.

Får +4 på Charisma checks over for folk, der kan blive tiltrukket af
hende.

Enhanced Constitution 12
Er medregnet under Stats.

Weapon Specialization (Knife) 1

Absorption 2

Er trænet i at slås med kniv (medregnet under Attack).

Hun har smag for smerte. Når hun bliver ramt af et fysisk
angreb (alt andet end Hotshots flammekastere), reduceres
Damage med 2. I stedet får hun +2 Dexterity.

Improved Critical (Knife) 1

Regeneration 2

Slår Critical på 19-20 med sin kniv.

Improved Trip

Kommer sig ekstremt hurtigt (men dog ikke så hurtigt, at det
har nogen praktisk betydning i scenariet).

Er god til at lægge modstandere ned med sin kickboksning. Painslut slår et check med i alt +9 mod et Strength eller Dexterity check
for modstanderen. Hvis hun vinder, vælter modstanderen.

Device (Knives)

Improved Initiative 1

Bærer to knive i skeder spændt på lårene.

SKILLS
Acrobatics
Bluff
Escape Artist
Intimidate

+8
+4
+6
+5

Language (Ukrainian)
Language (English)
Notice
+2
Perform (Prostitute) +6

Er medregnet under Initiative.

Dodge Focus 2
Er god til at undvige (medregnet under Defense).

QUEEN PATRICIA
Barney Ziles samarbejde med Patricia de Beaufort går år tilbage. De kom i kontakt med hinanden, da
Zile ville starte en fetish-linje af pornofilm. Under sin research hørte han om en kvinde, der havde
købt et slot i Tjekkiet, omdannet det til ét stort s/m-bordel og kaldte sig dronning af stedet. Han
kontaktede hende, og selv om Queen Patricia ikke brød sig om Zile ved første øjekast, fik de en
aftale i stand, som førte til et lukrativt samarbejde.
Da Zile senere fik adgang til genmanipulation, gav det ham samtidig midlet til at få Queen Patricia
tættere på. Som domina og dronning af slottet i Cerná havde hun erklæret sig overlegen over for de
mænd, der betalte for at besøge stedet. Med genmanipulationen fik hun mulighed for faktisk at være
dem overlegne, i hvert fald fysisk. Som betaling indgik hun en aftale om at bruge en større del af
sin tid i Danmark hos Zile, hvor hun har ansvaret for hans fetish-film og kan hyres som
luksus-domina hos Ultimate Girls.
Queen Patricia er en opportunist, som ikke vil bryde sig om, at heltene ødelægger hendes gode
forretning sammen med Zile. Men samtidig har hun sit slot i Tjekkiet at falde tilbage på, så i det
øjeblik, hun vurderer, at slaget er tabt, forsøger hun at smutte diskret væk og lade Zile klare
sine egne problemer.
Patricia de Beaufort er en høj, midaldrende kvinde af ubestemmelig europæisk herkomst.
Hun har kastanjebrunt hår og brune øjne og går klædt i et tætsiddende domina-outfit i
læder med lange støvler og ditto handsker. Hun har ofte sin hermelinkåbe draperet over
skuldrene. Hun taler et yderst formfuldendt engelsk med en accent, der tyder på, at hun faktisk
er englænder.
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Enhanced Strength 9

Attractive 1

Er medregnet under Stats.

Får +4 på Charisma checks over for folk, der kan blive tiltrukket af
hende.

Enhanced Dexterity 6

Weapon Specialization (Whip) 1

Er medregnet under Stats.

Har trænet meget med sin pisk (medregnet under Attack).

Enhanced Constitution 6
Er medregnet under Stats.

Accurate Attack

Protection 2

Når hun angriber, kan hun trække op til 5 fra Damage og lægge det
samme tal til sit angrebsslag.

Er sejlivet (medregnet under Saves).

Benefit (Wealth)

Armor 2

Har tjent en mindre formue på sit s/m-bordel.

Hendes læderdragt giver en vis beskyttelse (medregnet
under Saves).

Endurance 1
Er usædvanligt udholdende og får +4 på checks for at undgå at
blive udmattet af fysisk aktivitet..

Device (Whips)
Bruger et bredt udvalg af piske i sit arbejde.

Taunt

SKILLS
Computers
Drive
Gather Information
Intimidate
Language (English)

+4
+6
+5
+8

Language (French)
Notice
Perform (Domina)
Ride
Sense Motive

+5
+9
+4
+5

Queen Patricia har mange års træning i at nedgøre folk professionelt. I kamp kan hun bruge det til at håne modstanderen - rul
hendes Intimidate check mod modstanderens Will Save. Hvis Patricia vinder, har modstanderen -2 på alle checks i en runde. Virker
kun på mænd.

TOYBOY
Jürgen Rietpietschs mor havde en bodega i Hoyerswerda, en mindre by i det tidligere Østtyskland. Der gik han altid hen efter skole.
I starten var det bare nogle af kunderne, der kom med bemærkninger, han ikke forstod, og grinede på en måde, han senere skulle
lære var sjofel. Senere begyndte hans mor at tage penge for, at mændene kunne gå ind i baglokalet med Jürgen og lukke døren.
I dag har Jürgen svært ved at huske, hvad der foregik derinde. Han tænker nogle gange på, at han måske ville have været bedre
tjent med at ende på samme måde som den lille pige, der også blev lukket inde i baglokalet, og som en dag blev fundet død et par
kilometer fra bodegaen. Politiets efterforskning førte til, at alle de involverede, inklusive Jürgens mor, fik lange fængselsstraffe.
Selv om pædagogerne på børnehjemmet var flinke, fik de aldrig pillet oplevelserne ud af kroppen på Jürgen. Som teenager
begyndte han igen at sælge sig selv, for det var den måde, han havde lært at søge anerkendelse på. Hans liv i den seksuelle
underverden førte ham til sidst i kløerne på Barney Zile, der godt kunne bruge ham i sine fetish-film.
Efter sine genetiske modifikationer bliver Toyboy lejet ud som sexslave, særligt til folk med ekstreme lyster. De værste er de mænd,
som ikke tør erkende, at de har homoseksuelle lyster og lader det gå ud over ham.
Toyboy vil umiddelbart sætte sig imod heltene, fordi han er bange for at ende i fængsel - og han har lært lidt om at slås på
børnehjemmet, ligesom han også ved, hvor Ziles våbenkammer er. Hvis han bliver overmandet, bryder han grædende sammen
og fortæller sin historie. Men han frygter Zile mere end Superheroes, så ved første givne lejlighed forsøger han at hjælpe med at
overmande heltene.
Toyboy er en relativt spinkel, lettere feminin ung mand med blå øjne og vandkæmmet blond hår. Han er som regel klædt i neutralt,
pænt tøj - fx blazer, hvid T-shirt og kakibukser. Han taler engelsk med svag tysk accent, men slår hurtigt over i tysk, hvis han
begynder at bryde sammen.
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Enhanced Dexterity 5

Attractive 1

Er medregnet under Stats.

Får +4 på Charisma checks over for folk, der
kan blive tiltrukket af ham.

Enhanced Constitution 13

Dodge Focus 2

Er medregnet under Stats.

Regeneration 3
Kommer sig ekstremt hurtigt (men dog ikke så hurtigt, at det
har nogen praktisk betydning i scenariet).

Immunity 2
Kan overleve ekstrem mishandling.

Device (Shotgun)
Henter et oversavet haglgevær, hvis han får mulighed for at
vise Zile sit værd.

SKILLS
Computers
Drive
Escape Artist
Gather Information
Language (German)

+2
+5
+6
+3

Language (English)
Notice
Perform (Prostitute)
Stealth

+2
+7
+8

Er god til at undvige (medregnet under
Defense).

+6
+6
+4
-1

Bekendtgørelse af Superhelteloven
§1. Ret til at udøve virksomhed som superhelt har alene den, der har modtaget autorisation.
§2. Regler for autorisation af superhelte fastsættes af justitsministeren.
Stk. 2. Autorisation meddeles af justitsministeren.
Stk. 3. Autorisation kan fratages den, der har udvist grov uduelighed eller varig eller med mellemrum indtrædende mangelfuld
sjælstilstand, hvad enten denne skyldes sygdom eller misbrug af alkohol, lægemidler eller lignende.
§3. Superhelten skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet.
§4. Superhelten har til opgave:
1) At afværge fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,
2) At bringe strafbar virksomhed til ophør,
3) At yde borgere bistand i andre faresituationer.
§ 5. Superhelten kan alene foretage indgreb over for borgerne i det omfang, der følger af bestemmelserne i nærværende lov.
§6. Superhelten har til opgave at afværge fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Superhelten kan herunder:
a) Udstede påbud.
b) Undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, i den pågældendes besiddelse, når vedkommende med rimelig grund
mistænkes for at være i besiddelse af genstande bestemt til at udgøre fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
c) Fratage personer genstande.
Stk. 2. Findes mindre indgribende midler ikke tilstrækkelige til at afværge faren, kan superhelten om nødvendigt frihedsberøve
den eller dem, der giver anledning til faren. Frihedsberøvede personer skal hurtigst muligt overgives i politiets varetægt.
Stk. 3. Superhelten kan ikke uden retskendelse skaffe sig adgang til et ikke frit tilgængeligt sted.
§7. Superhelten må anvende magt:
1) Med henblik på at afværge fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed,
2) Med henblik på at kontrollere, om nogen bærer eller besidder våben,
3) Med henblik på at bringe strafbar virksomhed til ophør.
Stk. 2. Superheltens magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske i en udstrækning, der står i rimeligt
forhold til den interesse, der søges beskyttet.
Stk. 3. Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et
minimum.
§8. Særligt kraftfulde magtmidler, herunder skydevåben og evner, der i farlighed kan sidestilles hermed, må kun anvendes
med henblik på:
1) At afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på person,
2) At afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller for, at personer pådrager sig alvorlige helbredsskader,
3) At afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,
4) At sikre pågribelsen af personer, der har påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på person,
5) At sikre pågribelsen af personer, der har påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på samfundsvigtige institutioner,
virksomheder eller anlæg,
6) At sikre pågribelsen af personer, der har begået alvorlige forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, mod
statsforfatningen eller de øverste statsmyndigheder.

15.03.2013

Fandt parteret
lig i Kødbyen
Rengøringskone fandt parteret lig i flere sorte
plastiksække i Kødbyen i København. Superheroes
er på sagen, mens...
Læs artiklen / 112
Stort interview med Ceren Hikmet:
Det var grufuldt
(arkivfoto)

Mr. Right:
Jeg elsker sex!

Superheroes gæster
de nye helte

- Jeg tænker hele tiden på det, fortæller
Superheroes’ Mr. Right i åbenhjertigt
interview til Ekstra Bladet...

Superheroes erstatter den sygdomsramte
vært Christian Kamber i eftermiddagens
optagelser til Superheroes Aspiranterne...

Læs artiklen / EB+ kunder

Læs artiklen / Superheroes

Felicia & Right endelig sammen?

Nu er de kun 3 tilbage!

16.03.2013

KAOS
på Orbit
Panikscener på københavnsk diskotek,
efter at Superheroes’ jagt på
narkohandler førte til masseslagsmål...

Læs artiklen / 112
Gæst: De var ubehøvlede
Orbit: Det var dyrt for os!

Såkaldte drugrapes
stormer frem

Museum Erotica
åbner i Aalborg

Politiet er magtesløse over for
fænomenet, hvor mænd bruger narko
til at bedøve og voldtage kvinder.
Ifølge Københavns...

Det populære københavnske
erotikmuseum åbner ny afdeling
i Aalborg med fokus på pornoens
udvikling. Borgmester er begejstret.

Læs artiklen / 112

Læs artiklen / Nyheder

Vold og sex / Tema

Den danske pornoindustri
omsætter for milliarder

Bordeller: Vi kan hjælpe

17.03.2013

Et orgie af vold
Gæster flygtede fra erotisk fest,
da Superheroes sent i går aftes
gik amok. Artiklen opdateres
løbende...
Læs artiklen / 112
TV6: Giv Superheroes ro
til at efterforske

Sommerkostumerne:
Så er de her!

Hitman Contracts 4
årets dårligste spil

TV6 præsenterede i går ved et
pressearrangement Superheroes’
sommerkostumer. Vores ekspert: De
er indbegrebet af sexet!...

Skal man tro Ekstra Bladets panel af
spileksperter, var Hitman Contracts 4
det mest elendige spil i 2012. Det går i
forvejen nedad for IO Interactive...

Læs artiklen / Superheroes

Læs artiklen / Underholdning

Omegas nye fetishlook

IO Interactive præsenterer
millionunderskud

Hotshot: Ingen kommentarer

Visitkortet
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Follow your heart’s desire
to www.ultimate-girls.com
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Follow your heart’s desire
to www.ultimate-girls.com

Escorts | VIP parties | Courtesans

ULTIMATE GIRLS
cph

MENU
LUKSUS

EKSOTISK

Svensk 150 Euro
Fransk 150 Euro
Oliespansk 150 Euro
Spansk u. kondom 175 Euro
Superfransk 200 Euro
Luxusdansk 150 Euro
Dansk & Fransk 250 Euro
Dansk & Superfransk 300 Euro
Gensidig Dansk & Superfransk
400 Euro

Pirringsbondage fra 250 Euro
Urinsex/svensk 300 Euro
SM-cocktails fra 300 Euro
Hård pirringsbondage
- 30 minutter 450 Euro
- 1 time 850 Euro
Erotisk tvang 30 min. 400 Euro
30 min. i kælder alt inklusive
450 Euro
Rollelege fra 1000 Euro
Parties fra 1000 Euro

Ultimate Surprise fra 400 Euro

ELITE

1/2 time blide eventyr 450 Euro
1 time blide eventyr 850 Euro

Ungarsk 1200 Euro
30 min. Russisk 1000 Euro
Luksusgræsk 1200 Euro
Best Friend 1400 Euro
Ultimate bondage fra 1200 Euro
Absolut fetish & bondage
fra 1500 Euro
Debut fra 2000 Euro

1/2 time m. Græsk 500 Euro
1/2 time mand-mand Græsk
500 Euro
1 time m. Græsk 900 Euro
Tillæg:
Pigeonanishow +50 Euro
Ryg- og nakkemassage +100 Euro
Analstimulering +100 Euro
Græsk m. påspændingsdildo
+200 Euro

Kontakt os venligst for særlige
ønsker. Vi er leveringsdygtige i
alt, hvad De begærer.

For flere informationer om vore ydelser, ring venligst på tlf. 32660066, klik ind på vores
website www.ultimate-girls.com eller send en mail til info@ultimate-girls.com

ULTIMATE GIRLS INFERNO 2013

VIP INVITATION
DEAR CUSTOMER
Get ready for the hottest evening of the year, in the
company of the most beautiful, most sexy, most willing
babes and hunks from Ultimate Girls. We value your
interest in us, and this is our way of saying thanks.
We welcome you to join us at the Ultimate Girls Inferno
2013, on Saturday 16th of March, from 23.00 at this
address: Pilevænget 14, 2970 Hørsholm.
This year we have designed a unique cocktail for you and
are proud to guarantee that the Ultimate Girls Inferno 2013
will fulfill your erotic fantasies like no other event on the
planet. If you can imagine it, we can provide it.
The fee for participating in this grand feast is 20,000 Euros
for VIP members, to be transferred to our account. Please
present this invitation at the entrance, and the waiter will
confirm that your payment has been received.
We look forward to seeing you soon!

ULTIMATE GIRLS INFERNO 2013

MENU
COURTESANS
Are eager to help you pass
the waiting time with casual
talk, erotic dancing, hot
kisses, lapdances and tender
caresses. If you are not
satisfied with your current
courtesan, please inform the
Maître D’Hôtel.
GODDESSES
Are at your disposal for all
sexual desires. Please inform
the Maître D’Hôtel of the
Goddess of your interest, and
he will fit your choice into
your evening’s schedule.
ULTIMATES
Await you in the Elite Bedrooms of the mansion, ready
to take you to the erotic
paradise of your own design.
Consult the column to the
right for inspiration. We kindly
ask for your understanding
that not all Ultimates may be
available at any given time.
You are welcome to consult
the Maître D’Hôtel or waiters
with any questions or changes
of heart concerning your
evening’s schedule.
We wish you a HOT evening.

TOTAL CONTROL
Ask for Nothing, the ultimate
servant, eagerly awaiting your
every wish and desire.
TOTAL SUBJUGATION
Ask for Queen Patricia. She WILL
make you beg to stop.
HOMOEROTIC SADISM
Ask for Toyboy, and make sure to
give him what he deserves. He’s
been a bad, bad boy.
EXTREME BDSM
Ask for Painslut, and rejoice as
she comes harder the harder you
hit her. No pain, no gain!
YOUNG LOVE
Ask for young Natasha, Lolita’s
Russian sister.
DEATH GAMES
Ask for Beautiful Corpse, your
pure goddess of death.

Onsdag 12. september 2012

Pornomagnat overvejer børsnotering
2012-09-12 11:43 Børge Gullev

Efter at have fremlagt endnu et flot regnskab overvejer ejeren af BZ Group at
sætte selskabet på børsen.
”Vi er kommet langt de sidste tre år, og jeg er utroligt stolt over det flotte
resultat, vi fremlægger efter det seneste regnskabsår. Jeg har absolut ikke mindre
ambitioner for fremtiden, og i den forbindelse er det en naturlig overvejelse, om
vi skal søge den nødvendige kapital via en børsnotering. Når Private kan komme
på børsen i New York, kan vi vel også komme det i København,” siger stifter og
adm. direktør for BZ Group, Barney Zile, til Børsen.
BZ Group kom ud af regnskabsåret 2011/12 med et resultat på 114 mio. euro.
Selskabets primære forretningsområde er fortsat distribution af erotiske film og
billeder under brandet Ultimate Experiences, hvor det realiserede en vækst på 4,6
pct. i seneste regnskabsår. Den største vækst havde selskabet dog i to mindre
forretningsområder, events og modelarbejde, hvor omsætningen steg hhv. 27,3
pct. og 40,3 pct. i det netop afsluttede regnskabsår.
BZ Group blev stiftet i 2008 af Barney Zile, der har en fortid i møbelsalg. Siden
stiftelsen har BZ Group etableret sig som den absolut dominerende udbyder af
erotisk underholdning i Danmark med en markedsandel, som i andre brancher
ville få Konkurrencestyrelsen til at sætte en stærkt kritisk lup på selskabet.
I foråret genlød finansverdenen af rygter om, at BZ Group forsøgte at opkøbe
filmproduktionsselskabet Zentropa Productions, men i juni blev Zentropa i stedet
overtaget af russiske Media-Most.

FELICIA

MR. RIGHT

OMEGA

HOTSHOT

MR. RIGHT

MR. RIGHT
Robert Andersen, 26 år, supertrimmet, casual læderjakke,
den fødte leder, natklub-konge, helt

fors

ide

n

Jeg er en Superhero! ... Én af hele Danmarks superhelte. Felicia, Omega, Hotshot, mig ... Vi
kæmper for den almindelige dansker, holder de kriminelle nede, gør det sikkert at gå på gaden ...
Live på tv hver mandag, så alle kan se, at der er nogle, der passer på dem ... Verden er blevet et
farligt sted, så det er vigtigt, at nogle tør se faren i øjnene ...
Verden har brug for helte.
Det er så fedt at kunne svinge mig ud af sengen hver morgen, gå ud foran spejlet og flexe bicepsen
og vide ... Jeg er Danmarks stærkeste mand og leder af Superheroes ...
Jeg kan løfte en bil i én hånd ... Det var det smukkeste stunt i forrige uge med de to bankrøvere,
der kom benende ud og ind og af sted og hov, jeres Toyota Corona kører da ingen steder oppe i
luften, vel? ... Fandeme komisk at se deres ansigter, da de sad der ... Rasmus var opmærksom som
vanligt og fik det hele i kassen. To bankrøvere bag tremmer og et superklip til showet ...
Superheroes er det største i verden. Det er bedre end sex.
Det er sgu mig dér på tv, Robert Andersen ... En helt almindelig knægt fra Vordingborg, der var
rimeligt god til at spille fodbold ...
Superheroes er faktisk lidt ligesom landsholdet, bare endnu større ... Alle ungerne vil også have
autografer af os, men prøv bare at stille Mads Laudrup op i den ene side og mig i den anden og se,
hvor mange babes der kommer hen til ham ... hehe ...
Kvinder tænder på muskler. Det kan godt være, at de ikke vil være ved det, men det gør de ... Det
er så tydeligt ude i nattelivet. De kommer lige hen og chatter, gud, er du ikke Mr. Right?, og mens
vi står der i baren, kan jeg mærke fingrene, der forsigtigt bliver lagt på min overarm ... De skal lige
røre ...
Selv Felicia tænder på muskler, det er der ingen tvivl om ... Bare lad hende køre den der SejeChristina-Kattekvinde-rutine, jeg ved godt, at hun er fascineret af mig ... Det er da i orden, jeg
synes også, hun er lækker ... Tør vædde med, at mange af seerne kan huske dengang, jeg skulle
kaste hende ind ad ovenlysvinduet i den gamle Nokia-bygning i Sydhavnen ... Der var garanteret
en del, der misundte den gang nærkontakt ...
Den Nokia-historie var i øvrigt én af de bedst udførte aktioner, vi har været på ... Efter jeg
havde samlet tropperne og ridset planen op, kørte det smurt ... Omega med overvågningen og
retningsbestemte sprængninger på bagdøren ... og så ind, Felicia ovenfra, mig selv frontalt, Hotshot
klar med grillen som bagtrop ... Hvor tåbelige kan sådan nogen gidseltagere være? Det hjælper jo
ikke at forskanse sig bag en branddør, når Mr. Right kan vælte væggen anytime ...
Det er den måde, Superheroes skal køres på!
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MR. RIGHT
Robert Andersen, 26 år, evighedstalent, cokehoved,
præstationsangst, beefcake, tudefjæs

bag

sid

en

For fanden, Robert Andersen, dit fjols ... Hvad laver du? ... Du har ikke styr på en skid, fuldstændig
som du plejer, som dengang du skulle være landsholdsspiller!
Fuck, en nedtur at stå der, midt i marts-mudderet, og få at vide af lille Peer F., at éns kontrakt var
revet i stykker ... Ikke god nok til Fremad Amager, jeg mener, fucking Framama’r, en klub fyldt med
aflagte discount-spillere fra Superligaen ... »For ustabil. For useriøs« ...
Det, der giver mig lyst til skrige, er, at de ikke kan se, at jeg prøver ... Jeg prøver sgu da, gør det
bedste, jeg kan ... Altid. Gør jeg ikke?
Hvorfor får jeg så blikket hele tiden? Hvorfor kigger de på mig og tænker, at ham der Right ikke har
styr på det? ... Jeg ved, at Omega gør det. Fuck-up, tænker han, Mr. Right er et fuck-up ... Ham og
hans ensporede elitesoldat-stil. Manden har jo hverken humor eller hæmninger ...
De kan sgu heller ikke tillade sig at stille alle de krav hele tiden ... Som om det ikke er nok, at jeg
har Rasmus’ kamera i fjæset og skal se godt ud hele tiden ... Smile, smile, ævle, ævle ... Hvorfor er
det så også mig, der skal have ansvaret for at tage alle beslutningerne? ... Som om det er rimelige
forhold at være leder under ... Jeg gør det jo så godt, jeg kan ...
Og jeg ved jo godt, at det ikke er så smart ... Det gør jeg da ... Men så står du foran spejlet,
Robert, og tænker, hvor hærget du ser ud ... Det er da så nemt lige at tage en opkvikker, ikke?
Bare et par hurtige baner, så du kan tænke klart ... Og så er Mr. Right ready to go ...
Narkoman.
Det er fandeme utroligt, de ikke har fyret dig endnu ... »Det er sidste advarsel, Robert, forstår du
det?« ... Det er sgu da et meget godt spørgsmål, hva’, Robert? Tror du selv, du forstår det?
Det ville være noget nyt, hvis du kunne holde dig på måtten ... Men det er vel for helvede også
dit eget problem, hvis du har lyst til lidt coke, life’s a party ... Yeah right ... Inderst inde ved du jo
godt, at du ikke kan holde sammen på dig selv uden lidt til næsen ... Tøserne på disc’ene, masser
af stramme babes med lyst til party ... De ser Mr. Right, musklerne og medaljerne, ikke Robert
Andersen ... Undtagen dem, der ser ud, som om de ser lige igennem dig ... Som Hotshot gør det
en gang imellem ... Godt, der er så mange andre søde piger ... Kan sgu ikke rigtigt dét der med
følelserne uden på trøjen ...
Men for fanden, Robert, at betale for det ... Det var sgu en sær fornemmelse at vågne op og indse,
at der lå en købt pige ved siden af dig ... Hun var nu egentlig meget sød, var det Kikki? ... Og du
kommer jo til at gøre det igen ... Ellers ville du vel ikke have gemt visitkortet fra det der Ultimate
Girls-foretagende?
Det er kraftedeme langt ude! ... Langt ude, at der skal være så meget bøvl, når alting kunne glide
så let med en lille smule forståelse og en lille smule fleksibilitet fra alle parter ... Det er sgu da for
meget, at man kan sidde på toppen af landets mest populære tv-program og bare have lyst til at
skride fra det hele ...
Der er forskel på at være bruger og misbruger. Ikke?

vend >

SAGSMAPPE ’MR. RIGHT’

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18.
marts 2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 13. juni 2009
om særlige rettigheder for tv-stationer i forbindelse med kriminalpræventivt arbejde og Bekendtgørelse af 5.
september 2009 om offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker.
Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
Hårfarve
Ægteskabelig status
Kodenavn
Licens udstedt

Robert Andersen
Frederiksberg Allé 65, 1820 Frederiksberg C
3. februar 1987
1,89 m
108 kg
Blå
Blond
Ugift
Mr. Right
1. december 2009. Betinget fornyelse pr. 1. januar 2013.

Begrundelse ved
licensudstedelsen

Superhelteudvalget fandt RA fysisk og psykisk egnet uden forbehold.

Genetiske modifikationer

Styrkelse af muskelstrukturer. Dermatologisk bearbejdelse. Modifikation af nervecentre. Muskelhærdelse. Plastiske æstetiske procedurer.

Fysisk profil

Mr. Right fremstår som en ung, veltrimmet atlet med overmenneskelig styrke og
udtalte lederegenskaber. Hans krop er modificeret til at kunne modstå kraftige
fysiske angreb og udholde stor smerte.

Psykologisk profil

RA er opvokset i Vordingborg på Sydsjælland. Efter at have forladt den lokale
fodboldklub for at søge lykken i byen flakkede RA omkring i nogle år uden at
finde et fast holdested. Superhelteudvalget fandt, at RA var en karismatisk
personlighed, der fremstod humoristisk, afslappet og energisk.
Psykiater Erling Jensen vurderer (juli 2012), at RA lider af svigtende selvtillid,
stress og præstationsangst. Ordineret antidepressiver. Nægtede ved samtalen at
have taget narkotika.

Superheltehistorik

1. december 2009: Opnår licens og underskriver 3-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2010: Debut på Superheroes. Første indsats mod kriminalitet.

Bemærkninger

18. august 2011: Anholdt af Københavns Politi, mistænkt for besiddelse af narkotika. Løsladt, sagen førte ikke til sigtelse.
28. januar 2012: Afhørt efter anmeldelse for uterlig opførsel af en ung kvinde, der
følte sig forulempet på Diskotek In-Side. Sagen førte ikke til sigtelse.
13. marts 2012: Rutine-sikkerhedstjek afslører 7 gr. kokain i RAs hjem. Sigtelse
frafaldet grundet bevisets stilling.
1. juli 2012: Rapport fra psykiater Erling Jensen indikerer, at RA udviser stresssymptomer, som kan udmønte sig i ukontrollable vredesudbrud og trang til
fornægtelse udlevet gennem sex eller brug af euforiserende stoffer.
9. oktober 2012: Sigtet for vold af særlig grov karakter. Tiltalen frafaldet, da
episoden vurderedes som selvforsvar.
19. november 2012: Sigtet for besiddelse af narkotika. En blodprøve bekræfter, at
RA har indtaget kokain. Idømt to måneders betinget fængsel den 14. december.
1. januar 2013: Fornyelsen af RA’s superheltelicens gøres betinget af, at han
holder sig stof- og straffri.
POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

MR. RIGHT
STATS

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

SAVES

ATTACK

32 +11
12 +1
26 +8
11
0
8
-1
15 +2

Punch
Grapple
Throw

Skill

Damage

+6
+6
+6

26
26
26*

Damage +10
Fortitude +8
Reflex
+1
Will
-1

Special

Hold/Pin

(skade afhænger af, hvad du kaster)

Bonus

DEFENSE

INITIATIVE

SPEED

12

+1

Run 30 / Leap 35

POWERS

HERO POINTS

FEATS

Super-Strength 4

All-Out Attack

Du kan løfte knap 30 tons.
Super-Strength giver +4 på alle slag, der involverer fysisk
styrke - eksempelvis for at ødelægge ting eller holde en
modstander fast.

Du kan forbedre din chance for at ramme ved at åbne op for, at
du selv bliver ramt. Når du angriber, kan du trække op til 2 fra din
Defense og lægge det samme tal til dit angrebsslag.

Enhanced Strength 16

Attractive 1

Er medregnet under Stats.

Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer,
der kan blive tiltrukket af dig.

Enhanced Constitution 10

Benefit (Superhero license)

Er medregnet under Stats.

Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som
beskrevet i Superhelteloven.

Immovable 1
Du er svær at flytte, hvis du ikke ønsker det.
Immovable giver dig +4 mod alle forsøg på at skubbe eller
vælte dig, så længe du er på fødderne og forberedt på
angrebet.

Leaping 1
Du kan springe ca. 6 meter fra stående stilling, og dobbelt
så langt med tilløb. Du kan klare et højdespring på ca. 3
meter.

Protection 2
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Endurance 1
Du er usædvanligt udholdende og får +4 på checks for at undgå at
blive udmattet af fysisk aktivitet.

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øresnegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Fame
Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spillederen vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Grapple
Du er trænet i brydning og kan lave Grapple-angreb og derefter
holde modstanderen fast med én hånd.

Leadership
Du er en naturlig leder. Du kan bruge et Hero Point og en action på
at få én af dine venner til at holde op med at være stunned, træt,
panisk eller lignende (hvis vedkommende kan høre dig).

Power Attack
Du kan angribe med ekstra kraft. Når du angriber, kan du trække
op til 5 fra dit angrebsslag og lægge det samme tal til Damage.

Takedown Attack

SKILLS
Diplomacy
Drive
Gather Information
Intimidate

+6
+5
+6
+6

Knowledge: Drugs
+4
Notice
+3
Perform
+6
Profession: Footballer +3

Du kan følge op på succesfulde angreb i nærkamp. Hvis du gør
en modstander ukampdygtig, kan du med det samme angribe en
anden modstander inden for rækkevidde (højst én gang pr. runde).

Reglerne - Mutants & Masterminds
Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a.
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til.
På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel
til angreb på afstand - det afgør spillederen.
I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden.
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller
højere end modstanderens Defense, har man ramt.
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til
skade:
Save mod Damage
Misser med 1-4
Misser med 5-9

Resultat
Bruised
Stunned

Misser med 10-14

Unconscious

Misser med 15-19

Dying

Misser med 20+

Killed

Effekt
Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan
du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller
du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert
minut, der går.
Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.
Død på stedet.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.

HERO POINTS

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

1. Prøv igen!
2. Jeg dukker mig!
3. Ny luft!
4. Jeg kommer mig!

Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du
ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
Du får +5 på Defense i en runde.
Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra
bevidstløs tilstand.
Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

FELICIA

FELICIA
Christina Ankergreen, 25 år, powerbabe,
målbevidst, veltrænet, catwoman, stjerne

fors
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Der var engang en pige, der hed Christina. Hun vidste, hvad hun ville, og turde gå efter guldet. Det
kostede, for ingen kommer sovende til succes. Men efter mange års slid i træningslokalet, årevis
af koncentrerede studier, kom belønningen ... Hun blev kattekvinden fra Superheroes. Kåret som
Danmarks Mest Sexede Kvinde i 2012. Landets mest feterede superhelt. Felicia.
Det er mig.
Jeg kan stadig huske, hvordan det var at komme ud fra genbehandlingen og mærke, hvordan alt
var anderledes. Vi stod derude på træningsbanen, jeg gik i knæ og satte af, og pludselig kørte
verden i slowmotion, mens jeg svævede flere meter i vejret. Wuhu!
Men først var der sanserne. Almindelige mennesker ved ikke, hvor begrænsede de er ... De der
sneleopard-gener åbnede en helt ny verden ... Der er så mange dufte derude, så meget smag, så
mange lyde, hvis man bare lægger mærke til detaljerne - fra de sprøde, syrlige skovblomster til
smagen af brand i storbyluften ...
Og så kløerne. De fleste tror bare, jeg har lange negle, indtil de husker, hvad jeg kan med dem.
Som ham dealeren, der troede, han kunne gemme sig i sin bil i forrige uge ... Han burde have købt
sig noget mere solidt end en Skoda ... Ét hurtigt sving, og så var døren skrællet op ...
Don’t mess with Felicia.
Hvem ville ikke give deres højre arm for at stå her i blitzlysene? Med hundredvis af fans, der vinker
og vil have autografer eller bare et glimt af deres helte ... Jeg har selv prøvet at stå der og vente
på Robbie i gamle dage; jeg ved, hvor meget det betyder at få det lille smil ... Der er så meget
Jantelov i det her lille land. Folk vrænger på næsen, men det er bare, fordi de ikke selv har kunnet
nå toppen. Alle har da en drøm om at blive kendt ... Nu lønner det sig, at jeg passede min træning,
mens alle de andre festede sig halvt ihjel i gymnasiet ... Jeg er en stjerne, og det er fedt! ...
Og jeg ser godt ud ... Igen én af de der ting, der bliver jantet over ... Det er nærmest, som om jeg
burde sige undskyld for, at jeg har en flot krop ... Vel vil jeg da ej! Hvis I har et problem med det,
er det nok, fordi I selv har et problem med at holde jer i ordentlig form ... Sjovt nok er det kun
kvinder, der kommer med den slags kommentarer ... Fyrene elsker mig bare, det er dejligt ... Selv
Mr. Right har svært ved at holde øjnene fra min kavalergang, når vi er i aktion ... Han er altså ikke
lige den skarpeste superhelt i skuffen, men han er da meget sød ... Og sikke en krop!
De savlede jo også over mig i gymnasiet, men i dag er det Felicia, der slår kloen i en fyr, aldrig
omvendt ... Det er så lækkert at mærke en dejlig, muskuløs krop, smage hans sved og forsigtigt
lade mine kløer glide ned ad ryggen på ham ... Og vide, at det er mig, der bestemmer her ...
Morgenen efter glider jeg ud af sengen og trækker i arbejdstøjet ... Eller skal jeg sige kostumet,
det er i hvert fald mere nice end de uniformer, andre må trækkes med ... Man kan vel sige, at jeg
er forlovet med et tv-program ... Men det er også fedt. Jeg elsker at være Felicia og slå ned på
forbryderne, jeg elsker mine fans, for uden dem er jeg ingenting ... I det hele taget er det bare fedt
at være mig.
Superheroes er det største show i verden!
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FELICIA
Christina Ankergreen, 25 år, opportunist,
maneater, blondine, sexobjekt, tyv
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Du ved jo godt, at det er dem, det handler om, Christina. De to D-skåle - og så selvfølgelig dine
lange stænger, et kønt ansigt og masser af blonde lokker ... Et nosejob og to gange silikone,
sponsoreret af Far Ove ... Det var, hvad der købte hans lille datter en plads som superhelt ...
Og du spiller spillet ... Store smil og naive øjne til Rasmus’ kamera, frem med kavalergangen, klatre
rundt i stramme kostumer ... Der skal være noget for husarerne, som de siger ... Fuck dem.
Nu har du så fået hele verden overbevist om, at du er en dum blondine. Hvad har du tænkt dig at
gøre ved dét?
For at det ikke skal være løgn, er det også umuligt at få en rimelig betaling for at udstille sig selv
på den måde ... TV6 sidder på det hele, så Philip Producer bare kan stikke kontrakter ud, take it
or leave it, 5% i lønforhøjelse, selv om man er den suverænt mest populære Superhero. Uden mig
ville seertallene rasle ned!
Og så blev de sure over, at der forsvandt lidt fra lageret ... Helt ærligt, stofferne finder jo vej til
gaden på den ene eller anden måde alligevel ... Så kan én, der har fortjent det, vel lige så godt
tjene en klatskilling til en lækker Gucci-taske, ikke? ... »Du skal være glad for, at vi ikke har nogen
beviser, selv om alle indicier peger på dig« ... Nå ...
Du har aldrig kunnet holde nallerne for dig selv, Christina. I gymnasiet var det de andres kærester,
du nappede ... Samme mønster i dag, hvor du slæber en fyr med hjem og vipper ham ud igen,
inden det bliver morgen ... Gad vide, hvornår du sidst har spist morgenmad sammen med nogen?
Hvad er du så bange for?
Årh, hvad fanden er det nu også for noget at få det skidt over? ... Pointen er jo, at jeg er i stand til
at kneppe som en mand - én sjov nat og så farvel igen ... Når mænd kører den stil, er det ligesom
et tegn på, at de er mere mandige ...
Hvis kvinder gør det samme, bliver de kaldt ludere ... Men det skal være løgn, Felicia vil ikke ligge
under for den slags fordomme ... Hvis jeg har lyst til at score tjeneren nede på Konjak eller vores
faste journalist Rasmus, eller hvem som helst jeg ellers synes er hot ... jamen, så gør jeg det ...
Jeg er et rovdyr.
Men jeg føler mig som et rovdyr i Zoo ... Sneleoparden i sit bur, sammen med Mr. Right, en stor,
godmodig bjørn, der tror, den er burets konge ... Den ensomme, kyniske ulv Omega ... Og Hotshot
må være en lille væsel med en flammekaster - sej, men også lettere hysterisk ...
Altid på, smil, se godt ud, pas på din figur, lad være med at spise mere end et salatblad, husk
makeuppen, lav nu dine mavebøjninger, ikke noget med at gå casual rundt ...
Jeg er bange for, at jeg har tabt mig selv undervejs.
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SAGSMAPPE ’FELICIA’

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18.
marts 2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 13. juni 2009
om særlige rettigheder for tv-stationer i forbindelse med kriminalpræventivt arbejde og Bekendtgørelse af 5.
september 2009 om offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker.
Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
Hårfarve
Ægteskabelig status
Kodenavn
Licens udstedt

Christina Ankergreen
Ryvangs Allé 14, 2900 Hellerup
15. september 1987
1,78 m
62 kg
Sort
Platinblond
Ugift
Felicia
1. december 2009. Fornyet pr. 1. januar 2013.

Begrundelse ved
licensudstedelsen

Superhelteudvalget fandt, at CA var en beslutsom kvinde, der fysisk og psykisk
var egnet.

Genetiske modifikationer

Dermatologisk regulering. Krydsning med animalske genstrukturer (panthera
uncia). Styrkelse af muskelstrukturer. Skærpelse af sanser, herunder åbning af
ultraviolet spektrum. Bearbejdelse af genetisk udviklede kløer.

Fysisk profil

Felicia fremstår som en krydsning mellem en kvinde og en sneleopard med
forøgede dyriske sanser, kløer, smidighed og modstandsdygtighed over for fysisk
skade. Hun fremstår menneskelig og feminin trods sine dyriske træk.

Psykologisk profil

CA er opvokset under trygge forhold hos velhavende forældre i Hørsholm nord
for København. Har fra en tidlig alder været fikseret på at fremstå fejlfri, blandt
andet gennem ekstensiv pleje af sit udseende. Trods CAs forhandlingsvillighed
fremstår hun spekulativ og opportunistisk i forfølgelsen af egne mål.
Superhelteudvalget fandt CA selvsikker og karismatisk med en profil, som lå i
trit med superhelteprogrammets målsætninger. CA var forhandlingsparat og tog
entusiastisk imod forslaget om synlige fysiske modifikationer.

Superheltehistorik

1. december 2009: Opnår licens og underskriver 3-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2010: Debut på tv i Superheroes. Første indsats mod kriminalitet.

Bemærkninger

9. december 2011: Sigtet for tyveri af værdifulde Lalique-smykker fra politiets
varetægt. Sigtelsen droppet, efter at sagen viste sig at bero på en misforståelse.
29. juli 2012: Erhverver villa i Holte til pris på 8.500.000 kr. SKAT iværksætter
kulegravning af Felicias indkomstforhold og beder om PETs assistance til
undersøgelsen.
1. november 2012: Aflytning etableret på CAs bopæl i forbindelse med
efterforskning af euforiserende stoffer, som efter Superheroes’ beslaglæggelse
forsvandt fra myndighedernes varetægt. Aflytningen afsluttet efter en måned
uden resultat.

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

FELICIA
STATS

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

19
26
16
13
10
17

SAVES

ATTACK

+4
+8
+3
+1
0
+3

Claws
Punch
Throw

Skill

Damage

+6
+6
+6

22
19
19

Damage
+5
Fortitude +3
Reflex
+10
Will
0

Special

(skade afhænger af, hvad du kaster)

Bonus

DEFENSE

INITIATIVE

23

+12

HERO POINTS

SPEED

Run

50

POWERS

FEATS

Enhanced Dexterity 12

All-Out Attack

Enhanced Strength 8

Du kan forbedre din chance for at ramme ved at åbne op for, at
du selv bliver ramt. Når du angriber, kan du trække op til 5 fra din
Defense og lægge det samme tal til dit angrebsslag.

Er medregnet under Stats.
Er medregnet under Stats.

Attractive 1

Enhanced Constitution 4

Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer,
der kan blive tiltrukket af dig.

Er medregnet under Stats.

Super-Strength 2
Du kan løfte lidt over 1 ton.
Super-Strength giver +1 på alle slag, der involverer fysisk
styrke - eksempelvis for at ødelægge ting eller holde en
modstander fast.

Benefit (Superhero license)
Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som
beskrevet i Superhelteloven.

Dodge Focus 3

Leaping 1

Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Du kan springe ca. 5 meter fra stående stilling, og dobbelt
så langt med tilløb. Du kan klare et højdespring på ca. 21⁄2
meter.

Equipment (Commlink)

Strike 3

Fame

Du har kløer (se under Attack).

Speed 2
Du løber usædvanligt hurtigt (er medregnet under Speed).

Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spillederen vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Improved Initiative 1

Protection 2

Du reagerer lynhurtigt i kamp (er medregnet under Initiative).

Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Instant Up

Tracking Scent
Du har en fantastisk lugtesans og kan følge duftspor. Du kan
genkende folk eller opdage skjulte fjender på duften alene.

Low-Light Vision
Dine katteøjne kan se under forhold, almindelige mennesker
opfatter som bælgmørke.
Dine katteører kan høre lyde på ekstremt høje og lave
frekvenser, som almindelige mennesker ikke hører.

SKILLS
+12
+7
+12
+12
+7
+8

Perform
Search
Spot
Stealth
Survival

Du er hurtigt på benene og rejser dig som en free action.

Power Attack
Når du angriber, kan du trække op til 5 fra dit angrebsslag og
lægge det samme tal til Damage.

Takedown Attack
Gør du en modstander ukampdygtig, må du med det samme angribe en ny modstander inden for rækkevidde (én gang pr. runde).

Ultra-Hearing

Acrobatics
Bluff
Climb
Escape Artist
Handle Animal
Notice

Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øresnegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

+7
+5
+5
+12
+8

Reglerne - Mutants & Masterminds
Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a.
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til.
På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel
til angreb på afstand - det afgør spillederen.
I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden.
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller
højere end modstanderens Defense, har man ramt.
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til
skade:
Save mod Damage
Misser med 1-4
Misser med 5-9

Resultat
Bruised
Stunned

Misser med 10-14

Unconscious

Misser med 15-19

Dying

Misser med 20+

Killed

Effekt
Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan
du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller
du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert
minut, der går.
Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.
Død på stedet.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.

HERO POINTS

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

1. Prøv igen!
2. Jeg dukker mig!
3. Ny luft!
4. Jeg kommer mig!

Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du
ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
Du får +5 på Defense i en runde.
Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra
bevidstløs tilstand.
Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

OMEGA

OMEGA
Peter Nielsen, 31 år, målrettet, mesterstrateg,
kompromisløs, klarsynet, elitesoldat
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Der blev anmeldt 573.299 lovovertrædelser i Danmark sidste år. 332 mord, 186 mordforsøg, 59
voldtægter, 405 sædelighedsforbrydelser mod børn. Enhver ved, at de to sidste tal er urealistisk
lave. Politiet tager ikke alle anmeldelser alvorligt, og mange ofre tør ikke gå til myndighederne.
Nogle får aldrig muligheden.
Eksperter anslår, at antallet af sager, hvor uskyldige bliver udsat for overgreb af pædofile eller
andre sexgalninge, i virkeligheden er 10 gange så højt, som statistikken viser. Det er ét af de mest
åbenlyse tegn på, at vores samfund er på vej ned i helvede.
Medmindre nogen skrider ind.
Superheroes er et velegnet instrument. Som superhelt på licens kan man sætte en fod i jorden og
vise parasitterne, at de ikke har frit spil. De skal stoppes hver og én. Et retfærdigt samfund lader
ikke de uskyldige se magtesløse til, mens forbryderne får såkaldt rehabilitering og bliver lukket ud,
så de hurtigt kan finde nye ofre.
Superheroes er en skalpel, der kan åbne bylderne, så alle kan se, hvor dybt betændelsen stikker.
Når man viser sygdommen, udnyttelsen og ofrene på tv, kan ingen nægte, at det er nødvendigt at
lægge blødsødenheden fra sig og slå bærmen ned. Konsekvent.
Peter Nielsen var god før genmanipulationen. Års erfaring fra Afghanistan, Congo, Mozambique,
Tjetjenien. Man lærer noget i krig. Men genmanipulationen gjorde mig naturligvis bedre. Hurtige
reflekser, øget styrke og et syn, der langt overgår et normalt menneskes. Dertil to Glocks og
tilladelse til at anvende magt. Tilsammen giver det den perfekte ordenshåndhæver. Man liner målet
op i sigtet, holder vejrtrækningen i ro og trykker af i én flydende bevægelse. Pop.
Under normale omstændigheder er det selvfølgelig gummikugler. Den skarpe ammunition er kun til
livstruende situationer og andre væsentlige indgreb.
Planlægning er alfa og omega, når Superheroes skal i aktion. Forberedelse, overblik og timing er
nødvendigheder, hvis man vil sætte sin styrke præcist og effektivt ind. De andre er velmenende,
men har ikke den nødvendige indsigt. Felicia har den rette indstilling, men bliver for nemt
distraheret af andre ting. Hotshot er for blød. Den nominelle leder, Mr. Right, handler, før han
tænker. Måske tager han for store hensyn til tv-holdets uvæsentlige ønsker. Det kræver en skarp,
trænet militærhjerne at holde styr på tropperne.
Jeg er Omega. Forbrydernes største skræk.
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OMEGA
Peter Nielsen, 31 år, ufølsom, enspænder,
lejesoldat, kalkulerende, psykopat
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Jeg drømmer om knuste kæber og blødende øjne.
Der er alt for mange af dem. Den første hed Ahmad. Det var i Afghanistan, og han var terrorist.
Amerikanerne havde bevis for det, og hvis han ikke havde været terrorist, ville han ikke så hurtigt
have pisset i bukserne af nervøsitet. Det gør ingen forskel, at han ikke sagde noget, eller at de
påstår, han var uskyldig. Vi skulle stoppe terroristerne. Det var lige på og hårdt. Ikke noget med
telefonbøger eller sokker.
Der har været så mange efter Ahmad. Den sidste kan jeg ikke engang huske, hvad hed. Han var
pusher. Solgte designerdrugs til teenagere på diskotekerne. Jeg tror, jeg nåede at banke hans
ansigt mod muren tre gange. Han mistede alle fortænder og var tæt på at blive kvalt i blodet. Mr.
Right så flæbende angst ud, da han rev mig væk fra ham. Hvis han havde ladet mig afslutte jobbet,
ville verden have haft ét problem mindre!
Råddenskaben er løbet løbsk. Den er ikke til at stoppe. Fra rockernes narkoimperium over de
fremmede bander, der har bragt deres stammementalitet med fra u-landene, til de perverse, som
boltrer sig på internettet. Den sidder sågar lige foran næsen på os i Superheroes, hvor man er mere
interesseret i høje ratings end i at stoppe kriminaliteten. En undermåler som Philip Gottschalk,
vores såkaldte chefproducer, lever i sin egen lille tv-verden og ser ikke, hvordan den meningsløse
underholdning bidrager til samfundets forfald. Han er garanteret også homoseksuel!
Hele samfundet er ved at blive reduceret til ludere. De lukker dig ind, smiler og faker en interesse,
indtil du har lagt pengene. Men i virkeligheden er der koldt og beskidt på deres bordeller. Det burde
jeg vide, for jeg har været der.
Superheroes er blevet forvandlet til en grotesk form for totalteater. Deres seneste påhit med de
nye dragter er en farce. Bomberjacket, netundertrøje og stramme læderbukser med en stålplade i
skridtet. Man ligner noget fra en saunaklub i Istedgade. De trækker os ned på et niveau, hvor det
kun handler om at tilfredsstille de apatiske tv-seeres nysgerrighed og liderlighed. Det er kvalmende
perverst, at selv retfærdighed ikke kan sælges uden sex!
Jeg kunne ikke få den op at stå. Ludertøsen grinede ad mig og spurgte, om jeg var bøssekarl.
De vil ikke lade mig gøre det nødvendige! Superheroes skal jo være underholdning, siger de.
Tøsedrenge. Omega må ikke få lov til at tage tøjlerne. Hellere en vattet type som Mr. Right, som
kan bekræfte taberne i, at vi stadig har den samme bløde danskhed med skyklapper og ørepropper
til alle. For det er jo ikke så slemt, vel? Heller ikke, når jeres døtre bløder ud af underlivet, efter
sexgalningen har været på besøg?
Hvis jeg fik lov til at bestemme, ville de rådne og de perverse, de korrupte og de hykleriske få lov
til at betale. Betale i blod.

vend >

SAGSMAPPE ’OMEGA’

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18.
marts 2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 13. juni 2009
om særlige rettigheder for tv-stationer i forbindelse med kriminalpræventivt arbejde og Bekendtgørelse af 5.
september 2009 om offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker.
Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
Hårfarve
Ægteskabelig status
Kodenavn
Licens udstedt

Peter Nielsen
Adelgade 16, 1304 København K
3. oktober 1981
1,77 m
72 kg
Grå
Grå
Ugift
Omega
1. december 2009. Fornyet 1. januar 2013.

Begrundelse ved
licensudstedelsen

Superhelteudvalget fandt PN fysisk egnet og fandt endvidere, at PNs militære
erfaring ville være en uvurderlig styrke. Udvalget udtrykte dog bekymring ved
PNs dokumenterede antiautoritære og asociale tendenser og anbefalede særlig
agtpågivenhed over for PNs reaktionsmønstre og sindstilstand.

Genetiske modifikationer

Sansetuning. Regulering af synsnerver. Refleksbearbejdelse. Cortexregulering.
Dermatologisk styrkelse. Bearbejdelse af ansigtsstrukturer.

Fysisk profil

PN fremstår som en lettere ranglet mand uden særlige kendetegn. PNs krop er
modificeret til at være normale mennesker overlegen, hvad angår fysisk styrke,
reaktionshastighed og udholdenhed.

Psykologisk profil

PN voksede op på sine forældres landbrugsejendom nær Bjergby ved Slagelse. PN
forlod handelsskolen og meldte sig til militæret på sin 18-års fødselsdag. Optaget i
kampstyrkerne og uddannet til efterretningsspecialist. Udstationeret i Afghanistan
fra 2002 til 2006, hvor han blev hjemsendt og afskediget efter en skudepisode,
der bl.a. involverede det lokale politi. Ernærede sig i de følgende år ved forefaldende arbejde. Forlydender om, at PN i den periode fungerede som lejesoldat i
Afrika, har ikke kunnet bekræftes.
PN fremstår i dag som en beslutsom, kynisk strateg med en næsten manisk sans
for orden og planlægning. Han fremstår endvidere følelseskold og kalkulerende,
grænsende til det psykopatiske.

Superheltehistorik

1. december 2009: Opnår licens og underskriver 3-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2010: Debut på tv. Første indsats mod kriminalitet.

Bemærkninger

3. maj 2011: Sigtet for indbrud i forbindelse med efterforskning. Tiltalen frafaldet.
6. juni 2011: Sigtet for ulovlig afhøring og overtrædelse af privatlivets fred i
forbindelse med efterforskning. Tiltalen frafaldet.
17. februar 2012: Sigtet for vold af særlig grov karakter. Tiltalen frafaldet.
11. juni 2012: Sigtet for vold. Tiltalen frafaldet.
1. august 2012: Sigtet for manddrab. Tiltalen frafaldet grundet bevisets stilling.
5. december 2012: Superhelteudvalget igangsætter undersøgelse af PNs militære
fortid efter mediefremførte påstande om, at PN skulle have anvendt torturlignende
metoder i Afghanistan. Genåbning af PNs sag hos Forsvarets Auditørkorps
bekræfter ikke påstandene. PN er begrænset meddelsom vedrørende tiden efter
sin afsked fra Forsvaret. Undersøgelsen fortsættes.
POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

OMEGA
STATS

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

15
19
18
14
12
12

SAVES

ATTACK

+2
+4
+4
+2
+1
+1

Skill

Pistol

Damage

+9 17/20

Damage
Fortitude
Reflex
Will

Special

Critical 19-20

(17 med gummikugler, 20 med rigtig ammunition)

Knife
Punch

Bonus

+7
+7

19
17

DEFENSE

INITIATIVE

18

+4

HERO POINTS

SPEED

Run

+7
+4
+4
+1

30

POWERS

FEATS

Accurate Hearing 2

Assessment

Din hørelse er overmenneskeligt skarp. Du kan høre, præcis
hvor lyde kommer fra, og kan eksempelvis skyde efter en
modstander, du kan høre, med samme præcision, som hvis
du kunne se vedkommende.

Du er god til at vurdere en modstander. Rul et Sense Motive check
mod modstanderens Bluff. Hvis du klarer, fortæller spillederen dig,
om modstanderen er bedre eller dårligere til at angribe og forsvare
sig, end du er.

Extended Sight 1

Attack Focus (Melee) 1

Du kan se ca. dobbelt så langt som normale mennesker.

Du er trænet i nærkamp (er medregnet under Attack).

Uncanny Dodge 2

Attack Focus (Ranged) 1

Du reagerer superhurtigt på fare. Selv om du er overrasket,
mister du ikke din dodge bonus, hvis du har haft mulighed
for at se eller høre angrebet.

Attack Specialization (Pistol) 1

Enhanced Constitution 2

Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som
beskrevet i Superhelteloven.

Enhanced Dexterity 5
Er medregnet under Stats.

Dodge Focus 2

Enhanced Strength 2

Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Er medregnet under Stats.

Endurance 1

Weapon (Pistols) 5

Du er usædvanligt udholdende og får +4 på checks for at undgå at
blive udmattet af fysisk aktivitet..

Du bruger to Glock-pistoler. Normalt er de ladt med gummikugler, men du har også et par magasiner med rigtig
ammunition, som du skjuler i bæltet.

Equipment (Commlink)
Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øresnegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Weapon (Knife) 2
Du bruger en Bowie-kniv i nærkamp.

Improved Critical (Pistol) 1

Protection 3

Du slår Critical Hit på 19-20, når du skyder med pistol.

Du bærer skudsikker vest (er medregnet under Saves).

Infamy

Seize Initiative

Du er berygtet og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor
spillederen vurderer, at dit ry er en fordel. Men du kan også få -4 i
situationer, hvor det er en ulempe.

Du kan bruge et Hero Point på vinde initiativrullet i kamp.

Precise Shot 2

SKILLS
+6
+6
+6
+5
+8
+5
+8
+9

Du er specialtrænet i pistolskydning (er medregnet under Attack).

Benefit (Superhero license)

Er medregnet under Stats.

Climb
Computers
Disable Device
Disguise
Drive
Gather Information
Hide
Intimidate

Du er trænet i at bruge skydevåben (er medregnet under Attack).

Knowledge: Military
Medicine
Notice
Pilot
Search
Sense Motive
Stealth
Survival

+6
+5
+9
+8
+6
+5
+8
+5

Du sigter godt. Du får ikke -4, når du skyder på modstandere, der
er i nærkamp, og du får ikke minusser på skud mod modstandere,
der er i delvis dækning.

Quick Draw 1
Du trækker eller lader dine våben som en free action.

Rapid Shot
Hvis du laver et full attack, kan du skyde to gange i den runde.
Begge skud får -2 på angrebsrul.

Reglerne - Mutants & Masterminds
Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a.
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til.
På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel
til angreb på afstand - det afgør spillederen.
I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden.
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller
højere end modstanderens Defense, har man ramt.
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til
skade:
Save mod Damage
Misser med 1-4
Misser med 5-9

Resultat
Bruised
Stunned

Misser med 10-14

Unconscious

Misser med 15-19

Dying

Misser med 20+

Killed

Effekt
Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan
du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller
du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert
minut, der går.
Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.
Død på stedet.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.

HERO POINTS

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

1. Prøv igen!
2. Jeg dukker mig!
3. Ny luft!
4. Jeg kommer mig!

Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du
ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
Du får +5 på Defense i en runde.
Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra
bevidstløs tilstand.
Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

HOTSHOT

HOTSHOT
Maria Almeda Hansen, 24 år, overlever,
varmhjertet, viljestærk, farverig, helt

fors

ide

n

Jeg skaber retfærdighed. Det er det, vi gør i Superheroes ... Der er alt for mange uretfærdigheder
i verden. Jeg har selv oplevet det. Sort hår og en mørk lød i huden. »Og du bor i Ishøj, siger
du?« ... De giver dig ikke en chance ... Har altid haft lyst til at skrige dem i fjæset, at de er nogle
snævertsynede spassere ... Gjorde det også i nogle år med Dr. Martens, kniv i baglommen og
håndtegn til de andre tough chicks ... Det var cool ... Selv om de kloge ikke fatter, hvad det gik
ud på ... Retfærdighed kommer i mange former, og én af dem er en springkniv, men det må man
jo ikke sige højt ... Så er det alligevel nemmere i Superheroes ... Vi er good guys med licens til at
bruge magt ...
Der er ikke så mange, der diskuterer med en flammekaster.
Jeg er en superhelt ... Ligesom dem, vi så i biografen, X-Men og alle de der. X-Men reddede altid
verden, selv om alle hadede dem ... Og så kom Superheroes på tv ... Husker stadig det første
afsnit, hvor Felicia sprang tværs gennem et fyldt IC5-tog for at sætte kløerne i en røver. Det var,
wow! Hvor sygt! Mr. Right og de andre var rigtige helte, der forsøgte at gøre en forskel ...
Det var egentlig en joke, at jeg kom med i castingshowet, da Superheroes to år senere skulle bruge
et nyt medlem ... De andre tøser meldte mig, »Kom nu, Maria, du skal på tv!« ... Og madre de
Dios, så stod jeg midt i finalen ... Pludselig var der nogle, der så mig som andet end en lille latinalarve ... Størrelse har intet at gøre med, hvem der er mest tough ... Og så mine to specialbyggede
ildspredere, de giver respekt ... Som den der suspekte pumpede tato-type, der lige skulle markere
sit territorium ude i Nordvest i sidste uge ... Dobbelt så stor som mig, og jeg pegede bare på ham,
og både jeg og han vidste, at jeg ville riste hans røv, hvis der var noget ... Ha! ...
Der er ikke mange, der kan prale af sådan et karrierespring, fra kriminalforsorgen og en
evighedsbillet som dum-i-arbejde på bilværksteder, og hvad har du, til superhelt og stjerne i
Danmarks mest populære tv-program ... De er vist stolte af mig ude i ungdomsskolen på Ishøj
Søvej ... Fedt, at jeg kan være et godt eksempel, for der er virkelig nogle derude, der trænger til
en opmuntring. Det er fantastisk, at de kan tænke, at Maria, hun klarede det, hun har cojones, hun
er en inspiration ... Ishøj Forever ... Alle mennesker har fortjent at få en chance her i livet, og alle
mennesker har også fortjent at få lov til at række ud efter den ...
Superheroes har givet mig så mange muligheder ... Et kendt ansigt, masser af respekt, dejlig
lejlighed på Vesterbro ... Langt fra den gamle beton, inde hos de smarte ... Når jeg ligger i min
designersofa - jeg elsker mine store, bløde puder, man bare kan blive væk i! - kan jeg kigge rundt
på de rare møbler, de smukke plakater, alt det, der befinder sig mellem mine varme, okkergule
vægge ... Det er alt sammen mit, her kan jeg slappe af... Og jeg kan ikke holde op med at tænke
på, hvor privilegeret jeg er, og at jeg gerne vil give noget tilbage til verden ...
Jeg vil gerne være et godt menneske.

vend >

HOTSHOT

bag

Maria Almeda Hansen, 24 år, drama queen,
hothead, gadetøs, usikker, freak

sid

en

Jeg er ikke ked af det. Jeg er ikke ked af det. Så fat det dog! Jeg tuder, fordi jeg ikke kan finde ord
for, hvor dirrende rasende det her cirkus gør mig ... Jeg har ikke brug for at få malet øjenbryn af én
eller anden såkaldt makeup-artist og blive kommanderet rundt af et cokehoved af en fotograf, der
skal lave endnu flere promotion-billeder. Har vi ikke allerede en milliard af dem? ... »Prøv at læne
dig lidt mere frem, honey« ... Hvorfor siger de det ikke bare ligeud? De vil bare se bryster! ... Men
der er jo for helvede ikke noget, der er værd at vise frem, vel? ... Og de her nye kostumer, altså ...
Der er ikke nogen, der hører efter, hvad jeg siger ... Det er, som om de her tv-typer har stoppet et
særligt filter i ørerne, så de kun hører det, de har lyst til at høre. Lige fra Philip Producer til vores
faste journalist, Rasmus ... De kigger bare på mig, som om de forventer, at mit hår pludselig fryser
fast i en Ishøj-fontæne som bevis på, at jeg aldrig vil sige noget intelligent ... Okay, så rendte jeg
engang rundt på gaden med tøseslænget og truede folk for småpenge, men jeg kan jo godt være
blevet klogere, ikke? ... Tv-holdets prioriteter for Hotshot er: 1. Se sød ud, 2. Lav nogle fede ildeffekter, 3. Fang eventuelt nogle skurke ... Men det var jo ikke det, der var meningen ...
Det er så absurd med de flammekastere ... For helvede, min far brændte ihjel for 13 år siden ...
Mor forsøgte at stoppe ham, men han ville absolut ind i opgangen igen, fordi han troede, nogle
af naboerne var fanget derinde. Heltemodigt, men forgæves ... De ville ikke lade os se ham, da
de bar ham ud i en pose ... Hvis far havde været i live i dag, ville vi have kørt den tur på langs af
Sydamerika, han talte om - og jeg ville have lært familien i Chile at kende ... I stedet fik jeg seks
år i en tre-værelses med mor Jeanette, selvmedlidenhed og et komplet sæt sprutflasker fra Bilka
... Og så gav de mig to flammekastere som våben. Hvordan helvede kan de forvente, at jeg vil gå
rundt og sætte ild til folk?
Men det med at tage hensyn til andre mennesker er jo alligevel ikke højt på dagsordenen
heromkring ... For eksempel overbitchen Felicia, hun er da så ligeglad med alt andet end sit eget
rampelys og de savlende beundrere ... Eller Omega ... Hvis han blev sluppet løs uden kontrol, ville
ordet justitsmord få helt ny betydning ... Og så alle de bemærkninger, der kommer ud mellem
sidebenene om fremmede og narkomaner, og hvad ved jeg ... Ikke meget rummelighed dér ... Det
værste er, at seerne elsker ham ... Der er fandeme mange idioter i det her land ...
Når jeg om morgenen går ud på badeværelset, ser jeg i spejlet en Maria, som aldrig bliver den
gamle igen ... De pillede ved mine gener ... Det rødlige skær under min hud afslører, at jeg er en
gen-freak, ikke længere et normalt menneske ... »Det er jo ikke noget, man lægger mærke til«
... »Du ser da lækker ud med den glød« ... Blah ... Men det værste er, at de har smadret mine
nerveender, så jeg ikke bliver påvirket af varme ... Heller ikke kropstemperaturen hos andre
levende væsener ... Jeg kan ikke røre andre mennesker og mærke, om de er i live, at der er en puls
... Jeg føler mig død ...
Jeg ville bare ønske, at nogle ville kramme mig så hårdt, at jeg kunne føle deres varme.

vend >

SAGSMAPPE ’HOTSHOT’

I henhold til Lov af 2. februar 2009 om genetisk modifikation af levende mennesker, Bekendtgørelse af 18.
marts 2009 om brug af genetiske modifikationer til kriminalpræventive formål, Bekendtgørelse af 13. juni 2009
om særlige rettigheder for tv-stationer i forbindelse med kriminalpræventivt arbejde og Bekendtgørelse af 5.
september 2009 om offentlig kontrol af genetisk modificerede mennesker.
Fulde navn
Bopæl
Fødselsdato
Højde
Vægt
Øjenfarve
Hårfarve
Ægteskabelig status
Kodenavn
Licens udstedt

Maria Almeda Hansen
Vesterbrogade 144, 1620 København V
3. november 1988
1,65 m
60 kg
Grå/grøn
Rødbrun
Ugift
Hotshot
1. december 2011. Fornyet pr. 1. januar 2013.

Begrundelse ved
licensudstedelsen

Superhelteudvalget fandt, at MAH fremstod som en ansvarsbevidst person, hvis
psykiske styrke gjorde hende velegnet som superhelt. Udvalget betingede sig dog,
at der blev taget hensyn til hendes lave fysiske kapacitet i den videre udvikling af
Hotshot.

Genetiske modifikationer

Dermatologisk regulering. Styrkelse af muskelstrukturer. Bearbejdelse af immunforsvar. Modifikation af vejrtrækningsfunktioner.

Fysisk profil

MAH fremstår som en almindelig ung kvinde. Grundet genetiske modifikationer
har MAHs hud en let rødlig glød. MAHs hud er ydermere immuniseret over for
varmepåvirkning, og MAHs modificerede vejrtrækningsfunktion gør hende i stand
til at fungere normalt under særdeles iltfattige forhold. MAH er udstyret med pyroteknologi i form af en specialdesignet flammekaster på hvert håndled, udviklet
af Positronix A/S.

Psykologisk profil

MAH er opvokset i Ishøj, en forstad til København, hvor hun gennem barndommen
oplevede voldsomme omvæltninger som bragte hende på kollisionskurs med
myndighederne. Faderens død og moderens alkoholmisbrug førte MAH ind i en
oprørsk fase, som bragte hende ind i områdets uheldige ungdomsmiljøer. MAH har
siden bearbejdet barndommens oplevelser og fremstår nu som en let usikker, men
idealistisk kvinde.
TV6 anførte i sin kommentar til licensansøgningen, at MAH har et stærkt hjerte og
stor viljestyrke samt et idealistisk gemyt.

Superheltehistorik

1. december 2011: Opnår licens og underskriver 1-årig kontrakt med TV6.
1. februar 2012: Debut på tv. Første indsats mod kriminalitet.

Bemærkninger

Ved licensudstedelsen bemærkedes, at MAH som teenager havde været straffet
for vold, indbrud og tyveri, men at MAH efter ophold på diverse institutioner
syntes fuldt rehabiliteret fra denne adfærd.
Ved licensudstedelsen udstedtes endvidere speciel våbentilladelse til MAH i
henhold til Lov om våben og eksplosivstoffer § 6d, stk. 1.

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

HOTSHOT
STATS

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

11
18
19
11
15
14

Skill

0
+4
+4
0
+2
+2

ATTACK

Damage

Punch
+4
15
Flameblast +6
23
Explosion n/a 23/19

SAVES

Special

Damage
Fortitude
Reflex
Will

-2 Dam Save
12 m radius

(alle inden for radius ruller et Reflex Save, sværhedsgrad 18.
Hvis de klarer, ruller de Damage Save mod 19, ellers mod 23)

Bonus

DEFENSE

INITIATIVE

17

+4

HERO POINTS

SPEED

Run

+8
+4
+4
+6

30

POWERS

FEATS

Blast 8

Attack Specialization (Flameblast) 1

Du bærer flammekastere på armene (se under Attack).

Du er trænet i at skyde med din flammekaster (er medregnet under
Attack).

Extra: Area (Explosion)
Du kan bruge dine flammekastere med eksplosiv effekt. Du
rammer automatisk alt inden for 12 meters radius af eksplosionen (se under Attack).

Attractive 1

Obscure 3

Benefit (Superhero license)

Ved at antænde omgivelserne kan du indhylle et område på
8 meters radius i tyk røg.

Du er en licenseret superhelt med politi-lignende beføjelser som
beskrevet i Superhelteloven.

Immunity (Fire)

Dodge Focus 1

Du er så godt som immun over for ild. Du klarer automatisk
alle saving throws og checks mod effekter baseret på ild.

Du er god til at undvige (er medregnet under Defense).

Enhanced Constitution 5
Er medregnet under Stats.

Alle medlemmer af Superheroes bærer et intercom-sæt med øresnegl, så I er i radiokontakt inden for et par kilometer.

Enhanced Dexterity 4

Fame

Er medregnet under Stats.
Dit kostume beskytter mod angreb (er medregnet under
Saves).

Protection 2
Du er sejlivet (er medregnet under Damage Save).

Sensory Shield 3
Du bærer beskyttelsesbriller, som beskytter dig mod at blive
blændet og andre angreb mod øjnene og synet.

Ultravision
Dine beskyttelsesbriller gør dig i stand til at se i mørke
(ultraviolet syn).

SKILLS
+8
+6
+4
+4
+8

Gather Information
Notice
Profession: Mechanic
Stealth

Equipment (Commlink)

Du er kendt og får +4 på Charisma checks i situationer, hvor spillederen vurderer, at din berømmelse er en fordel. Men du kan også
få -4 i situationer, hvor berømmelsen er en ulempe.

Protection 2

Acrobatics
Bluff
Computers
Disable Device
Drive

Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer,
der kan blive tiltrukket af dig.

+6
+6
+6
+8

Reglerne - Mutants & Masterminds
Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a.
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til.
På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel
til angreb på afstand - det afgør spillederen.
I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden.
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller
højere end modstanderens Defense, har man ramt.
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til
skade:
Save mod Damage
Misser med 1-4
Misser med 5-9

Resultat
Bruised
Stunned

Misser med 10-14

Unconscious

Misser med 15-19

Dying

Misser med 20+

Killed

Effekt
Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan
du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller
du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert
minut, der går.
Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.
Død på stedet.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.

HERO POINTS

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

1. Prøv igen!
2. Jeg dukker mig!
3. Ny luft!
4. Jeg kommer mig!

Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du
ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
Du får +5 på Defense i en runde.
Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra
bevidstløs tilstand.
Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

JOURNALISTEN

JOURNALISTEN
Rasmus Lade, 27 år, skarp, charmerende,
nytænkende, kompromisløs, stjernereporter

fors

ide

n

Jeg har Danmarks mest sete program. Hver uge, det meste af året. Hvor mange kan prale af det,
bare et par år efter de er kommet ud af Journalisthøjskolen?
Nogle vil kalde det held, men sandheden er, at det handler om talent. Ellers ville de ikke have hevet
mig ind på programmet, mens jeg stadig var i gang med det sidste år af skolen ... Den første tid
på Superheroes var fandeme sjov - det er det selvfølgelig stadig i dag, men det var helt specielt at
være med til at starte programmet ... Godt nok var der lavet masser af reality-tv før, men det her
var nyt ... Vi skulle lave nye formater, nye metoder, for hvordan følger et kamerahold med en flok
superhelte?
De første par år havde jeg Yasin som partner - ham med kamera, jeg med mikrofon ... Men det
var oplagt, at vi kunne gøre det nemmere med den nyeste teknik, et letvægtskamera monteret på
skulderen, og så var kameramanden overflødig ... Philip kunne straks se det, da jeg foreslog det;
han er jo en topproducer - så nu gør jeg fodarbejdet alene, mens Yasin kan sidde derhjemme og
koncentrere sig om at lave den fede sammenklipning af programmet ...
Jeg er reality-genrens svar på Jersild, lige i hælene på vores helte hele tiden.
Superheroes er det ultimative program i genren, fordi vi ikke bare laver iscenesat såkaldt
reality. Vi viser sgu verden, som den er! Pusherne på Vesterbro, de arabiske bander, rockerne og
bagmændene ... Smil til kameraet, I kommer i TV6 i næste afsnit - i håndjern.
Og så er der vores helte. Dem skal vi også vise, som de er, uden censur. Der er en vigtig pointe i,
at man ikke behøver være fejlfri for at gøre en forskel ... Superheroes er også mennesker, og vi
skal vise både mennesket og helten, følelser og fornuft, passion og retfærdighed ... Det er jo læren
fra det gamle Robinson: Tæt på livet af folk med kameraet, vær ikke bange for at spørge ind til
tankerne og følelserne bagved, vis konflikterne ... Det er pissegodt tv, og vores helte skal nok holde
til det.
De er jo netop helte. En hårdfør flok ... Store, seje Mr. Right, der er så stærk, at man slet ikke fatter
det ... Omega, den iskolde jægersoldat ... Og så er der de to piger. Et par seje tøser begge to, men
Felicia er hende, enhver mand drømmer om en hed nat med ... Det der kattelook og kløerne, huh
... Hotshot er så den, man gerne vil have som kæreste ... Selv om jeg nok ville være lidt nervøs
ved at bo sammen med de flammekastere! ... Jeg er sgu stolt over at kende dem og håber, de ser
mig som en ven. Vi har nogle år på bagen sammen.
Nu skal 2013 være året, hvor vi laver det bedste Superheroes nogensinde. Tv med mod og nerve
... Og apropos kæreste, så bliver 2013 også året, hvor Christina og jeg flytter sammen i en lækker
lejlighed, og alt går op i en højere enhed.
Jeg er en succes. Punktum.

vend >
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Rasmus Lade, 27 år, kyniker, pralrøv,
egoist, drukmås, luderjournalist

sid

en

Jeg kan huske den dag, jeg besluttede mig for at blive journalist. Jeg havde lige snakket med én
af mine venner om én eller anden nyhed, jeg gik ned for at hente smøger ... Og bang!, så var
den der ... Du skal sgu da være journalist, Rasmus. Du kan gøre det tusind gange bedre. Stille de
nærgående spørgsmål. Afsløre, hvad der i virkeligheden er på den politiske dagsorden. Blive frygtet
på Christiansborg.
I dag er Felicias barm det vildeste, jeg afslører.
Jeg bruger min tid på at løbe rundt efter en flok wannabes i karnevalskostumer ... Ja, o.k., de har
superkræfter, men det ændrer ikke ved, at Superheroes kun handler om én ting. Ellers ville jeg ikke
have Philip hængende i øresneglen hele tiden ... »Husk nu at zoome ind, så vi ser Ericsson-logoet
på deres headset« ... »Lad os lige få Omega til at lave en promo for Domino’s, inden vi går videre«
...
I år har de endda skruet op for hykleriet ved at opfinde Superheroes Aspiranterne, hvor ham den
popsmarte Christian Kamber leder en ny flok naive deltagere til slagtebænken.
Alt det med at være Danmarks helte og fange forbrydere er sekundært, nogle gange det rene gas
... Nærgående interview med hovedpersonerne - følelsesporno, vrede, gråd, sex, vold - det er
det, der sælger ... Uden at tage hensyn til de mennesker, vi skildrer ... De fire Superheroes er nok
superstjerner i dag, men de havde ingen anelse om, hvad de gik ind til ... Hvor lidt privatliv de ville
have tilbage ... Intet undgår TV6’s stjernereporter!
Og det værste er, at jeg praler med det.
Jeg drikker mig en kæp i øret på fridagen og braldrer op om Superheroes, om deres styrker
og svagheder og alt det, jeg ville gøre, hvis jeg var en såkaldt superhelt ... Bliver så fandens
klog og gider ikke længere lytte til andre ... »Gør mig til producer, så skal I se det største show
nogensinde« ...
Sådan har det været, siden jeg gik i gymnasiet ... Tre øl, og vi sejler ... Og når jeg så kommer hjem
engang over midnat, tror Christina halvdelen af gangene, at jeg har været sammen med en anden
... Hun forstår ikke, at lette på låget på den måde, slippe noget af trykket ud - ellers brænder jeg
sammen til daglig ...
I virkeligheden startede hendes mistænksomhed vel dengang, hun fandt ud af, at jeg stadig ser en
pornofilm i ny og næ, efter vi er blevet kærester ... Som om det var en slags desavouering af hende
... Det er det jo ikke; det er bare ... Lysten til at se noget andet, lysten til at drømme noget andet
... Ikke det samme som at gøre det.
Jeg har sgu aldrig været hende utro. Selv om jeg da har haft lyst ... Det har man vel?

vend >

Philip Gottschalk

Fokus i den nye sæson

01.03.13 - 17.25

Hotshot

Re: SH Sommerkost...

01.03.13 - 15.55

christina89@ofir.dk

Re: Biffen i aften

01.03.13 - 14.34

Felicia

Hvor mange gange s...

01.03.13 - 14.13

Marianne Bendixen

SH Sommerkostumer

01.03.13 - 11.21

Philip Gottschalk

VS: Mere med Omega

01.03.13 - 10.49

TV6 Nyhedsbrev

Superheroes i Tivoli

01.03.13 - 09.38

Christian Kamber

Aspiranterne Redakti...

01.03.13 - 09.14

TV6 Personalesystem

Godkendelse af bilag...

01.03.13 - 09.00

bad_ass@hotmail.com

Flere closeups af Felicia 01.03.13 - 05.53

Fra: Philip Gottschalk
Emne: Fokus i den nye sæson

Til: Rasmus Lade; Marianne Bendixe...

Kære alle,
Tak for et godt redaktionsmøde i dag. Lad mig lige kort opsummere
Mariannes input fra marketingafdelingen og de beslutninger, vi kom frem til
vedrørende fokus for programmet her i 2013:
- Først og fremmest er det vigtigt at bevare nærheden og altid gå tæt på
vores helte. Autenticiteten er vores styrke.
- Mere sex! Det er den gamle sandhed; tits’n’ass sælger. Ideer: Er det ikke
på tide, at Mr. Right og Felicia får et forhold? Og er Hotshot i virkeligheden
lesbisk? Omega er sværere, men der er i det mindste nogle pikante s/mundertoner.
- Vi laver da en konkurrence, hvor en seer kan vinde en date med en
Superhero!
- Mere fokus på de flotte nye kostumer og gadgets. Vi realiserer slet ikke
vores potentiale på merchandise p.t.
- Seerne vil have mere af Omega og hans kontante stil. Det er en hårfin
balance - vi skal endelig have smæk for skillingen, men det må ikke blive så
brutalt, at Fru Jensen fra Give slukker. Ikke flere af de der læserbreve i B.T.
- Christian og hans Aspiranter skal have en hånd. Vi laver et par sessions,
hvor Superheroes agerer dommere el.l. Det giver også os nogle nye ansigter.
Let’s keep those ratings up. :-)
/Philip
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STATS

STR
DEX
CON
INT
WIS
CHA

10
12
11
13
9
12

0
+1
0
+1
-1
+1

Punch

Bonus

ATTACK

Skill

Damage

+1

15

SAVES

Special

DEFENSE

INITIATIVE

14

+1

Damage
Fortitude
Reflex
Will

HERO POINTS

SPEED

Run

+3
+0
+1
-1

30

POWERS

FEATS

Protection 3

Well-Informed

Du bærer skudsikker vest (er medregnet under Saves).

Som alle journalister ved du en smule om rigtig mange ting. Når
du første gang møder et menneske, må du rulle et Gather Information check for at finde ud af, om du tilfældigvis har hørt noget om
vedkommende.

Attractive 1
Du ser godt ud og får +4 på Charisma checks over for personer,
der kan blive tiltrukket af dig.

Luck 1
Du er heldigere end de fleste (er medregnet under Hero Points).

Dodge Focus 1
Årene med Superheroes har lært dig at komme af vejen på det
rigtige tidspunkt (er medregnet under Defense).

Benefit (Press card)
Dit pressekort giver gratis adgang diverse steder og lader dig
eksempelvis også komme ind bag politiafspærringer.

Equipment (Commlink)
Du bærer Superheroes’ intercom-sæt med øresnegl og er dermed i
radiokontakt med heltene inden for et par kilometer.

Equipment (Camera)
Du er udstyret med et superkompakt tv-kamera, som du altid har
monteret på skulderen, når Superheroes er i felten. Den retningsbestemte mikrofon er god til både live-lyd og interview, og kameraet
sender billeder og lyd direkte hjem til TV6 via satellit.

SKILLS
Bluff
Computers
Diplomacy
Drive
Gather Information

+4
+2
+4
+3
+6

Know: Politics
Notice
Prof: TV journalist
Search
Sense Motive

+3
+5
+5
+3
+2

Reglerne - Mutants & Masterminds
Superheroes er skrevet til Mutants & Masterminds, der tager udgangspunkt i D20-reglerne. D20 er kendt fra bl.a.
Dungeons & Dragons og er, som navnet siger, bygget op omkring slag med 20-sidede terninger. Når du skal lave et
check, ruller du en D20 og lægger den relevante bonus til.
På personarkene er skills, powers, angreb og så videre altid angivet med den samlede bonus - så du lægger bare
det, der står, til terningslaget. Der kan selvfølgelig komme forskellige andre modifikationer på slaget, for eksempel
til angreb på afstand - det afgør spillederen.
I forhold til normale D20-spil har Mutants & Masterminds dog to særlige regler.

DAMAGE SAVE

Mutants & Masterminds bruger ikke Hit Points. I stedet ruller man et save mod skaden.
Når man angriber, ruller man et angrebsslag (D20 + bonus for angrebet). Hvis det samlede resultat er lig med eller
højere end modstanderens Defense, har man ramt.
Når du bliver ramt, skal du rulle et Save mod angrebets Damage. På spilpersonarket er dit Damage Save angivet
under Saves, og hvert angrebs Damage står opført under angrebene. Hvis det samlede Save-slag er lig med eller
højere end angrebets Damage, sker der ikke noget. Er resultatet derimod under angrebets Damage, kommer du til
skade:
Save mod Damage
Misser med 1-4
Misser med 5-9

Resultat
Bruised
Stunned

Misser med 10-14

Unconscious

Misser med 15-19

Dying

Misser med 20+

Killed

Effekt
Du er ramt og får -1 på Damage Save for hver gang, du er Bruised.
Bruised som ovenfor og stunned i en runde. Når du er stunned, kan
du ikke gøre noget og har -2 på Defense.
Bruised som ovenfor og bevidstløs. Efter et minut (10 runder) ruller
du et CON check mod 10 for at vågne op. Hvis CON-checket ikke
lykkes, er du bevidstløs i yderligere et minut. Du får +1 for hvert
minut, der går.
Bevidstløs og døden nær. Du ruller et Fortitude Save mod 10 - hvis
det ikke lykkes, er du død. Hvis det lykkes, er du stadig bevidstløs
og vil dø i løbet af få timer, hvis du ikke får lægehjælp. En døende
person kan stabiliseres af andre med et Medicine check mod 15.
Død på stedet.

Hvis du ruller 20 på dit Damage Save, kan angrebet højst resultere i, at du bliver Bruised.
Critical Hits giver +5 på Damage.
Det tager tid og hvile at komme sig - fjern én gang Bruised for hver time, der går.

HERO POINTS

Helte i Mutants & Masterminds har et antal Hero Points (angivet på personarket). Under scenariet får du ikke Hero
Points tilbage - du har altså kun dem, der står på personarket. Du kan når som helst bruge et Hero Point på følgende:

1. Prøv igen!
2. Jeg dukker mig!
3. Ny luft!
4. Jeg kommer mig!

Rul et hvilket som helst terningslag om og brug det bedste af de to resultater. Hvis du
ruller 1-10 på andenslaget, lægger du 10 til resultatet.
Du får +5 på Defense i en runde.
Hold øjeblikkeligt op med at være stunned eller få et ekstra check for at vågne fra
bevidstløs tilstand.
Du stabiliserer dig automatisk fra døende tilstand.

