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Disclaimer
Så vidt jeg ved, er alle personerne i dette scenarie på nær én mennesker fra det
virkelige liv. Men de er anvendt i en satirisk sammenhæng, og derfor er der digtet lidt på
deres baggrund, ligesom de er blevet udstyret med træk, der måske ikke er helt i
overensstemmelse med virkeligheden. Det hele er bare for sjov, og ingen dyr eller
mennesker har lidt overlast under udarbejdelsen af scenariet.
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BEMÆRK: Scenariet er skrevet og foregår i 1999. Nogle
forhold har ændret sig siden da, f.eks. at Rob Lowe har fået lidt af
et comeback som tv-skuespiller, og at Nikki Andersson
ikke længere er i stald hos PRIVATE.

FOROMTALEN
En kæmpevilla på Ibiza. Seks skuespillere uden tøj på, en forhenværende pornostjerne og
hendes mand samt en døvstum tjenestepige fra Filippinerne. Tre videokameraer og godt med
glidecreme. Og stoffer. Så kan løjerne begynde.
Tænder du på ord som intimbarbering, cum-shot og analkapacitet? Så spil med på HELT I
BUND! – et scenarie med onaniværdi.
Forfatter: Nicholas Demidoff
Genre: Porno/pastiche
System: SystemSex (»Det skal du ikke bryde dit kønne lille hoved med.«)

INDLEDNING
HELT I BUND! er et rollespilsscenarie for seks spillere og en spilleder, skrevet til Fastaval 99.
Det benytter det ultrasimple spilsystem SystemSex, som er beskrevet bag i scenariet. Forløbet
er temmelig lige ud ad landevejen, men til gengæld har spillerne indflydelse på andre ting.
Spiltiden er beregnet til ca. seks timer.
HELT I BUND! handler om pornografi og går grundlæggende ud på at sidde og sige
uartige ord. Det burde ikke være nødvendigt at have et indgående kendskab til porno for at
køre scenariet, men det er da sikkert en fordel.
Prøvespillet var i øvrigt en stor succes, ligesom scenariet gik godt på Fastaval (bortset fra
at undertegnede kom for sent til at køre en gruppe selv), hvor det også vandt en Otto for
bedste redigering.
Kort fortalt er handlingen i scenariet således:
Spilpersonerne – fire pornostjerner og to mere eller mindre afdankede skuespillere – er
blevet inviteret til Ibiza af ekspornostjernen Sarah Young og hendes mand, den tyske
pornokonge Hans Moser, for at indspille en pornofilm. Filmen skal ikke offentliggøres, men er
bestilt af – som det hedder – en yderst velhavende privat kunde. De seks, som kunden
specifikt har bedt om, får 25 millioner dollars (!) hver for at medvirke.
Filmen optages i og omkring Sarah og Hans’ kæmpevilla, og Sarah og Hans udfylder alle
de tekniske funktioner (instruktion, kameraføring osv.) med hjælp fra deres døvstumme
filippinske tjenestepige, Minna.
Under den sidste og mest outrerede sexscene, hvor deltagerne er godt og grundigt
påvirkede af forskellige stoffer, kommer en hætteklædt mand (kunden) ind med en motorsav
og tydelige intentioner om at save dem i småstykker. Men det går galt: Han taber hætten og
viser sig at være ingen ringere end Bill Gates (Bill har betalt Sarah og Hans en milliard dollars

for at lave denne særlige snuff-film til sig). Det lykkes spilpersonerne at overmande ham og
måske også Hans og Sarah (som ellers flygter), og så kan de leve lykkeligt til deres dages
ende.
Det er jo et dybt åndssvagt plot, men sådan skal det være i porno, og personligt foretrækker
jeg at se historien som en lille aparte fabel, en absurd lignelse om livet og døden og kunsten
og kærligheden og alt det dér (jeg vil også gerne sælge dig en bro). Men først og fremmest er
det selvfølgelig for sjov.
Hovedvægten i scenariet ligger på de tre sexscener, men der er også plads til mere eller
mindre tåbelige handlingsbærende scener og socialt samvær mellem optagelserne. Og stoffer.
Spilpersonerne – altså de medvirkende i filmen – er ungarske (!) Nikki Andersson, franske
Tabatha Cash, italienske Rocco Siffredi og amerikanske Peter North samt ditto Shannen
Doherty (eks-»Beverly Hills 90210« og foldeudpige i Playboy) og Rob Lowe (hvis karriere
som kønt ansigt i Hollywood blev ødelagt af en pornografisk hjemmevideo).
De to sidstnævnte er blevet garanteret, at ingen andre end kunden får filmen at se, og er i
øvrigt med på den værste.
Både de ikke-amerikanske skuespillere og den tyske pornokonge taler med tydelig accent,
hvilket bør bidrage til morskaben.
God fornøjelse.

OVERSIGTER
De medvirkende
NIKKI ANDERSSON – ungarsk pornostjerne (spilperson)
ROCCO SIFFREDI – italiensk pornostjerne (spilperson)
TABATHA CASH – fransk pornostjerne (spilperson)
PETER NORTH – amerikansk pornostjerne (spilperson)
SHANNEN DOHERTY – amerikansk tv-skuespiller (spilperson)
ROB LOWE – afdanket amerikansk filmskuespiller (spilperson)
SARAH LOUISE YOUNG – engelsk forhenværende pornostjerne (skurk)
HANS MOSER – hendes mand, tysk pornokonge (skurk)
MINNA – deres døvstumme filippinske tjenestepige (håndlanger)
KUNDEN/MANDEN MED MOTORSAVEN/BILL GATES (bagmand)

Forløbet
Forspil:

Fordel spilpersoner, gennemgå
regler og stats, lad spillerne finde
på yndlingsperversioner

Dag 1:

Ankomst til Ibiza
Planlægning af filmen
Rekreation – sex, sprut og stoffer

Dag 2:

1. sexscene – standard
Rekreation (optional)

Dag 3:

2. sexscene – standard, anal og »sandwich«
Rekreation (optional)

Dag 4:

3. sexscene – alt muligt ekstremt
Klimaks
Efterspil

Coda:

Forfatteren taler (a la »Riget«)

FORSPIL
Først skal spilpersonerne deles ud. Der er ikke nogen særlige krav til, hvordan det skal gøres,
men det vil være sjovt, hvis nogle af mændene bliver spillet af kvinder og omvendt. Måske er
der nogen, der gerne vil spille en skuespiller eller en pornostjerne, de kender ...?
Derefter skal spilsystemet (SystemSex) forklares og de forskellige stats gennemgås, så
spillerne ved, hvad de betyder.
Spillerne skal også finde på en eller flere yndlingsperversioner til deres spilpersoner. De
må gerne være kreative, men hold dem inden for rimelighedens grænser (ingen børneporno
og ingen snuff). Her er nogle forslag, hvis de ikke selv kan finde på noget:
Bondage • Dildoer • Blive smurt ind i honning • Fodfetichisme • Golden showers (urinsex) •
Gummitøj • Lege doktor • »Poppers« (se afsnittet »Stoffer«) • Dyresex • Se sig selv på film •
Se andre på film • Smæk • Spansk (mellem brysterne)
Så kan vi begynde ...

HANDLING
Scenariet begynder i Valencias lufthavn på den spanske middelhavskyst. Her bliver
spilpersonerne hentet af Hans Moser i hans og Sarah Youngs private ottepersoners helikopter.
Rob Lowe og især Shannen Doherty rejser inkognito med store solbriller og anden
forklædning, mens Rocco Siffredi til sin store fornøjelse er blevet genkendt af indtil flere
rødmende stewardesser.
Spilpersonerne kan præsentere sig for hinanden i lufthavnen eller i helikopteren. Tabatha har
lavet film sammen med Rocco og Peter før, og både hun og Peter har lavet film sammen med
Sarah Young.
Hvis du ikke allerede har gjort det, kan Hans Moser sætte dem ind i situationen, altså at de
er blevet tilbudt 25 millioner dollars hver for at medvirke i en pornofilm til en privat kunde,
og at de har fået en million bare for at møde op.
Sarah og Minna tager imod ved landingspladsen, og Sarah siger velkommen og giver knus til
alle.

Planlægning af filmen
Efter at spilpersonerne er blevet indkvarteret, mødes man i den store stue for at snakke om
det praktiske.

Først kontrakterne: Spilpersonerne skal skrive under på, at de vil medvirke i filmen og deltage
i de ønskede sexscener (se nedenfor). Det er en klar betingelse, at de ikke må fortælle noget
om filmen til andre – i så fald skal de betale alle pengene tilbage.
Spilpersonerne har som nævnt allerede fået en million dollars hver for at møde op. Når de
har underskrevet kontrakterne, ringer Sarah til en sagfører, som straks overfører de
resterende 24 millioner til schweiziske bankkonti i spilpersonernes navne.
Dernæst skal den forestående film planlægges, dvs. at de i fællesskab skal finde på et plot,
som kan kæde sexscenerne sammen. Kunden har bedt om tre specifikke sexscener: en med
almindelig sex, en med analsex og »sandwich« (dvs. to mænd i én kvinde) og en med ekstrem
sex, hvor spilpersonerne lever deres vildeste fantasier ud.
Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor åndssvagt plottet er, om der er huller i historien, og
om den bliver lavet om undervejs – bare filmen indeholder de tre ønskede sexscener.
Nu hvor de er i gang, kan de også lige finde på en titel.

Rekreation
Når planlægningen af filmen er overstået, siger Sarah: »Nu må vi vist hellere slappe lidt af.«
Så gør hun tegn til Minna, som henter et stort udskåret træskrin og stiller det på bordet.
I skrinet er der stoffer, masser af stoffer: ecstasy, hash og skunk og færdigrullede joints,
kokain, »poppers« og små stykker papir foldet som miniaturekonvolutter med rygeheroin (se
også afsnittet »Stoffer«). Der er også fancy instrumenter til at tage stofferne med.
Bagefter går Minna i gang med at mikse drinks.
Nu kan folk gøre, hvad der passer dem. Scenen må meget gerne udvikle sig til et orgie, så
spillerne og spilpersonerne er varmet op til de næste dages arbejde. Hvis nogen lægger an på
Sarah, er hun slet ikke afvisende (og Hans ser ikke ud til at have noget imod det); ellers
begynder hun at hygge sig med Hans og Minna på et eller andet tidspunkt.

1. sexscene
Næste dag bliver spilpersonerne vækket kl. 10. Optagelserne skal begynde kl. 13, og indtil da
kan de bade, spise morgenmad og gøre sig klar.
Inden optagelserne skal alle de medvirkende intimbarberes. Det tager Minna sig af.
Kunden har nogle specielle ønsker: Shannen skal være glatbarberet, Nikki skal være
veltrimmet med en pæn bikinilinje, og Tabatha skal beholde sin frodige dusk, men have
fjernet de inderste hår omkring skamlæberne, så man bedre kan se, hvad der foregår.
Mændene skal alle sammen have barberet deres nosser.
Derefter gennemgår Sarah pornofilmens »grundregler« af hensyn til de to nybegyndere:

• Kameraet skal kunne se, hvad der foregår, dvs. at legemsdele og andet ikke må være i vejen.
Derfor skal de optrædende indtage (lejlighedsvise akrobatiske) stillinger, der gør det så nemt
som muligt, og huske at løfte benene og fjerne håret, hvis det skygger.
• Kvinderene skal give indtryk af at nyde det hele. De må ikke sige ting som: »Av, lad være
med det,« eller »Prøv at kæle lidt for mine lår først,« men skal f.eks. sige: »Åh ja,« »Hårdere,«
og »Knep mig i røven,« (det sidste dog ikke før i morgen).
• Man skal altid kunne se manden komme. Det sker som regel i ansigtet og i munden på
kvinden (der normalt, men ikke altid, lader sæden løbe ud af munden igen), men det kan også
være på hendes bryster, hendes mave eller hendes røv. Det hedder et cum-shot og betragtes
som meget vigtigt i porno.
Desuden er det almindeligt, at kvinden beholder en eller flere beklædningsgenstande på (ofte
skoene), at der skiftes stilling jævnligt, og at der bolles i et meget højt tempo.
Optagelserne kan foregå hvor som helst i huset eller på grunden. De nærmere
omstændigheder afhænger selvfølgelig af den historie, som spilpersonerne har fundet på, og
der skal nok bruges lidt tid på handlingsbærende scener, inden vi kommer til det vigtige.
Sarah, Hans og Minna stiller udstyret op – videokameraer, lamper og monitors samt
lamper, hvis det foregår indendørs. Der er tre kameraer: et stationært på et stativ, et, som
Minna styrer, og et, som Hans styrer.
De deltagende kvinder skal selv virke som fluffers, dvs. de skal sørge for, at mændene er
stive, når optagelserne begynder. Desuden skal de have glidecreme i skeden, hvis de ikke
bliver våde nok af sig selv.
Når alle er klar, siger Sarah: »Action!« og så kan vi begynde.
Sarah kan se det hele på tre små monitors, og hun instruerer løbende (mikrofonerne er
retningsbestemte og sidder på kameraerne, så det, hun siger, kommer ikke med på båndet):
»Prøv at sprede benene lidt mere, Nikki,« »Flyt dig lidt, Hans, du står i vejen for kamera
2,« »Sut på hans nosser, Tabatha,« »Rob, løft hendes ben,« »Nå, det klipper vi ud,« »Fjern
håret, Shannen, man kan ikke se hans pik,« osv. osv.
Hans tager sig af nærbillederne og går helt tæt på pikke, kusser og bryster med sit kamera,
mens han mumler for sig selv på tysk.
Resten vil vi overlade til spillerne og spillederen ...

Fortsat rekreation
Efter optagelserne kan spilpersonerne hygge sig med mere sex, sprut og stoffer, de kan bade,
tage sol eller sejle i speedbåd, eller hvad der nu passer dem. De skal bare være klar til
optagelse næste dag kl. 13. Det samme gælder efter 2. sexscene.
Der skal ikke gøres for meget ud af det, og rekreationen (bortset fra den første aften) er et
godt sted at spare, hvis det kniber med tiden.

2. sexscene
I dag skal der laves en scene med analsex og »sandwich« (eller DP – double penetration – som
det også kaldes), dvs. alle kvinderne skal bolles i kussen og i røven samtidig.
Derfor får de et afføringsmiddel efter morgenmaden, og når de har været på toilettet, skal
de have endetarmen skyllet med et klyster, så der ikke kommer lort med på filmen. De skal
også have en muskelafslappende indsprøjtning i en pause mellem optagelserne.
Alt det ordner Minna selvfølgelig.
Sarah opfordrer spilpersonerne til at ryge noget hash eller skunk inden scenen, så de bedre
kan slappe af. De får nogle øjendråber, der fjerner det røde i øjnene.
Vi starter med almindelig sex, men efter en pause, hvor kvinderne får muskelafslappende
indsprøjtninger og glidecreme i røven, går vi over til analsex og sandwich.
Mændene kan selvfølgelig mærke hinanden, når to af dem er inde på én gang, men der er
kvinde imellem, så at sige, hvis nogen skulle lide af homofobi.

3. sexscene
I dag skal der laves en scene med ekstrem sex, hvor spilpersonerne lever deres fantasier ud. Jo
vildere, jo bedre.
Før denne scene opfordrer Sarah kraftigt spilpersonerne til at tage nogle stoffer, så de kan give
slip på de sidste hæmninger. Alle stofferne er i hemmelighed tilsat Wunderbaum X (se
afsnittet »Stoffer«), så Bill har frit spil, og for en sikkerheds skyld er midlet også kommet i
spilpersonernes kaffe, te, juice osv.
De, der har behov for det, får også muskelafslappende indsprøjtninger i dag.
Scenen skal optages i bollerummet i kælderen (se afsnittet »Steder«).
Action ...

Klimaks
Bedst som spilpersonerne er i gang med at gøre outrerede ting med og ved hinanden,
kommer en hætteklædt mand ind med en motorsav. Vroumm! Vroumm! Der er et eller andet
bekendt ved ham – han er ikke særlig høj og lidt duknakket, hans jakkesæt ser dyrt ud, men er
alligevel lidt for stort, og under hætten kan man ane et par tykke briller. Han har en lille, men
umiskendelig bule i bukserne.
Det hele virker som en drøm. Det er tydeligt, at manden med hætten vil save
spilpersonerne i småstykker, men de er ikke rigtig i stand til at gøre meget andet end at
fortsætte deres sexlege, da de er bedøvet af Wunderbaum X . Rob kan dog som den første få

lov til at reagere – han har taget så mange stoffer, at Wunderbaum X ikke virker helt så
kraftigt på ham!
Når galningen møder modstand, panikker han, og det går hverken værre eller bedre, end
at motorsaven får fat i hans hætte og river den af (hætten altså). Manden viser sig at være – ta
daaah – ingen ringere end Bill Gates, verdens ondeste ... undskyld, rigeste mand.
Nu kan Tabatha også reagere (»Det rige svin? Det er fandeme for meget!«).
Under skærmydslerne taber Bill motorsaven, som uanfægtet kører videre hen over gulvet
(»aftrækkeren« har sat sig fast). Da den skærer Nikkis ene lilletå af – so much for perfection! –
kan hun også få lov til at gøre noget.
Fortsæt i den dur, til alle er med (Peter kan f.eks. komme ud af døsen ved at tænke på,
hvor meget en motorsav egentlig vil smadre hans frisure), men husk, at spilpersonerne er
temmelig dopede.
Hvis spilpersonerne koncentrerer sig om Bill, vil Sarah, Hans og Minna stikke af med deres
milliard i mellemtiden. Ellers kan de også få nogle bank (Minna bør dog nok have lov til at
flygte).

Efterspil
Nu står døren åben til det hemmelige rum, hvor Bill har siddet og fulgt med i
indspilningerne. Her er en seng, en håndvask, et køleskab, en computer med et modem på et
bord, en stol og tre enorme tv-skærme. Der står også en køkkenrulle på bordet, og ved siden
af stolen er der en papirkurv fyldt halvt op med sammenkrøllede stykker køkkenrulle.
I en skuffe i bordet ligger en kraftig sprængladning og udførlige instrukser om, hvordan
man sprænger en båd som Sarah og Hans’ i luften, så det ser ud som en ulykke.
Spilpersonerne kan gøre, hvad de vil, med Bill Gates og evt. Sarah og Hans. Det er nok klogt
at få de mange millioner flyttet til nogle andre bankkonti, men så kan man også leve lykkeligt
til sine dages ende.

CODA
(Læs det følgende op for spillerne:)
Forfatteren kommer ind og stiller sig foran et scenetæppe af rødt velour. Han er iført smoking og har en
stor dildo spændt fast på bukserne. Med upåklageligt pokerfjæs siger han:
Det var så det, mine damer og herrer. HELT I BUND! er slut, og jeg vil gerne sige Dem tak for
så ivrigt at have deltaget i vores lille spøg.
Mit navn er Nicholas Demidoff, og jeg ønsker Dem alle en rigtig god aften.
Og for resten: Skulle De drages af pornografiens verden igen og ønske påny at bruge lidt
tid sammen med vellystige mænd og kvinder af celluid, så husk (løfter en belærende pegefinger)

også at tage det gode (laver o.k.-tegnet med den anden hånds tommel- og pegefinger) på den rigtige
måde en gang imellem (laver bolletegnet ved at føre pegefingeren ind og ud af o.k.-tegnet).

BIPERSONER
Sarah Louise Young
Stats
Ansigt 5
Bryster 5
Krop 5
Kusse 5

Analkapacitet 5
Fellatio 5
Iver 5
Smidighed 5
Yndlingsperversion
Trekanter

Næsten alle ved, hvem Sarah Young er. I fem år var hun den største pornostjerne i verden,
men i 1997 trak hun sig tilbage og holdt op med at medvirke i pornofilm. Nu nøjes hun med at
producere dem sammen med sin mand, Hans, og stå bag kameraet.
Sarah er en køn pige med langt brunt hår og store melonformede silikonebryster (E-skål).
Hun er ikke særlig høj, men meget velproportioneret – man bliver overrasket over hendes
ringe størrelse, første gang man ser hende i levende live. Hun går klædt i kort, stramt, sexet
tøj i stærke farver og bærer store, dyre guldsmykker med brillanter.
Udadtil virker hun utroligt sød og naturlig (bortset fra hendes bryster, naturligvis) – og
oven i købet pænt begavet. I virkeligheden er hun grisk, beregnende og lynende intelligent.
Sarah kommer fra England og er 26 år.

Hans Moser
Stats
Muskler 3
Pikstørrelse 5
Stivhed 3
Udseende 3

Smidighed 2
Fart og tempo 4
Udholdenhed 5
Sprøjt 3

Yndlingsperversion
Fist fucking (på Minna)

Hans, Sarahs mand, er en midaldrende tysk pornokonge. Han er almindelig af bygning og har
topmave og dobbelthage; han er rødmosset med kort rødblondt hår og skæg, der er ved at
blive gråt; han er 52 og går kedeligt klædt.
Hans har lavet porno i mange år. Han mødte Sarah, da hun var 19, og tilbød hende
ægteskab, karriere og nye bryster. Hun sagde ja, og på rekordtid gjorde han hende til den
største pornostjerne i verden. Deres fælles produktionsselskab, Sarah Young
Communications, spyttede film ud i et hidtil uset tempo, og da selskabet kontrollerer både
produktion og distribution, er de blevet styrtende rige. De udsender stadig film, men ikke i
samme tempo, nu hvor Sarah ikke optræder mere (de genbruger gamle optagelser med hende
og blander dem med nye optagelser med andre aktører).
Hans har i øvrigt tidligere været gift med den polskfødte pornodronning Teresa Orlowski,
som han også gjorde til stjerne og frontfigur i et produktionsselskab, men hun havde slet ikke
den samme gennemslagskraft som Sarah (det er ikke kun silikonen, der gør det).
Hans taler med kraftig tysk accent og siger ofte »Jah, jah«, »Nein, nein« og »Sehr geil« plus
ting som »Jah, Polizei«, eller hvad der nu passer til det plot, som spilpersonerne har fundet på.
Hans er en gammel gris.

Minna
Stats
Ansigt 4
Bryster 4
Krop 4
Kusse 4

Analkapacitet 7
Fellatio 6
Iver 3
Smidighed 6
Yndlingsperversion
(ingen)

Minna er Sarah og Hans’ døvstumme tjenestepige fra Filippinerne.
Hun er et ubestemmeligt sted mellem 25 og 35 og egentlig ganske køn, men der er noget
hårdt over hendes træk. Hendes lange sorte hår når helt ned til lænden, og hun er altid klædt i
et lille, udfordrende tjenestepigekostume, der er som taget ud af en pornofilm.
Minna er fra barnsben trænet til at tilfredsstille selv de mest bizare seksuelle lyster og kan
alt, hvad der er at kunne i den forbindelse. Hun laver også det meste af det praktiske arbejde,
og hun er der altid, når der er brug for hende.
Minna kan hverken høre eller tale, men hun kan mundaflæsning, og hun og Sarah
kommunikerer desuden med et kompliceret tegnsystem, som kun de forstår.

Kunden/Manden med motorsaven/Bill Gates
Stats
Muskler 2
Pikstørrelse Micro
Stivhed Soft
Udseende 2

Smidighed 3
Fart og tempo 4
Udholdenhed 2
Sprøjt 1

Yndlingsperversion
Snuff
Alle ved, hvem Bill Gates er. Han er grundlægger og ejer af softwarefirmaet Microsoft, han er
verdens rigeste mand og i manges øjne også et af verdens dummeste svin. Der er sikkert
noget om snakken, og et eller andet skal han vel bruge alle de mange penge til ...

STEDER
Ibiza er en solbeskinnet ø i Middelhavet, ca. midt mellem den spanske østkyst og Mallorca.
Her er palmer og klipper, dejlige sandstrande og små, maleriske byer, åbent hav og høj
himmel. Og temmelig mange rige mennesker.
Sarah og Hans bor lidt afsides i en kæmpemæssig toetagers villa med en stor grund og privat
strand til. Der ligger en håndfuld andre bygninger på grunden, bl.a. et lysthus, og der er også
swimmingpool og helikopterlandingsbane. I garagen står tre biler: en rød Ferrari med
kaleche, en sort Mercedes og en brun Jaguar. De har også en stor speedbåd.
Villaen er hvid med røde teglsten på taget, og indenfor er alt holdt i rødt, hvidt og guld:
Væggene er hvide, møblerne er røde eller hvide, og alt metal er forgyldt; billederne på
væggene er også holdt i røde, hvide og gyldne nuancer.
Der lugter svagt af desinfektionsmiddel over det hele.
I stueetagen er der hall, spisekøkken, bibliotek og en enorm dagligstue med bar og pejs.
Her finder man også garderoben – et stort rum med makeupborde, spejle i fuld figur, en
gynækologstol (til bl.a. intimbarbering) og uendelige mængder af mere eller mindre sexet tøj
og undertøj, højhælede sko osv. i mange forskellige størrelser plus kostumer og rekvisitter til
forskellige filmgenrer.
Endelig er der klipperummet, hvor Sarah og Hans redigerer deres film.
På førstesalen er der soveværelser, både Sarah og Hans’ enorme soveværelse og otte store
gæstesoveværelser med himmelseng, minibar og eget spabad. Der er også et opholdrum med
billard, fodboldspil osv.

I kælderen er der sauna, indendørs swimmingpool og stort spabad.
Her finder man også bollerummet, et stort rum med masser af puder og madrasser og god
plads til lamper og kameraer.
Og endelig er der lageret med alle mulige og umulige slags sexudstyr: håndjern, lænker
og piske; latex- og gummitøj; venuskugler og udblokningsaggregater; dildoer i alle størrelser
og former lige fra små butt-plugs over påspændingsdildoer (både med og uden indvendig
dildo til hende, der har den på) til de enorme King Kongs; osv. osv.
Ved siden af bollerummet er det hemmelige rum, hvor Bill sidder og overværer
indspilningerne på enorme fjernsynsskærme (der er små sendere på kameraerne).
Find selv på mere, hvis du synes, der mangler noget.

STOFFER
Spilpersonerne, og til en vis grad de øvrige medvirkende, tager en masse stoffer i løbet af
scenariet. De er beskrevet nedenfor.
Ecstasy
Euforiserende designerdrug (egentlig MDMA) i form af små piller med billeder af f.eks. en
sol, en smiley eller et hjerte på. Ecstasy virker opkvikkende og sanseskærpende og giver en
følelse af lykke. Milde hallucinationer kan forekomme. Rusen indtræder ca. 20 minutter efter
indtagelse og varer et par timer.
Ecstasy benyttes ofte på natklubber og i forbindelse med techno-raves.
Hash og skunk
Euforiserende stoffer udvundet af hampeplanten (det aktive stof hedder cannabis). Hash er
klumper af planteolie blandet med pulveriserede plantedele, og skunk er topskud fra stærkt
forædlede planter, der vokser i kunstigt lys.
Hash og skunk ryges som regel i hjemmerullede cigaretter kaldet joints eller i forskellige
typer piber. Rusen indtræder kort efter rygningen, topper efter en halv times tid og varer totre timer. Man bliver afslappet, behageligt tilpas og måske lidt fjollet. Mange får også
»ædeflip«.
Folk, der har røget hash eller skunk, har som regel røde øjne. Hash kan også spises.
Kokain
Opkvikkende hvidt pulver udvundet af kokaplanten. Kokain sniffes traditionelt gennem en
sammenrullet pengeseddel efter at være blevet hakket med et barberblad eller et kreditkort på
et spejl. Rusen, der topper omkring en halv time efter indtagelse og varer en god times tid,
giver en følelse af selvsikkerhed og energi. Bagefter oplever man ofte en periode med
nedtrykthed – men så kan man jo bare tage noget mere.

Folk, der har sniffet kokain, har det med at snøfte og tørre sig om næsen. Kokain kan også
tages ved indsprøjtning, men det er mest almindeligt blandt stiknarkomaner, der så blander
det med heroin.
Muskelafslappende indsprøjtninger
Lokaltvirkende lægemiddel til løsning af muskelspændinger. I det aktuelle tilfælde
indsprøjtes midlet lige over endetarmsåbningen, hvilket gør det lettere at dyrke analsex og
deltage i såkaldte sandwich. Det virker i ca. en time.
De muskelafslappende indsprøjtninger ligger ikke i skrinet med stoffer.
»Poppers« (amylnitrit m.m.)
Letfordampelig væske, der sniffes. Virkningen indtræder umiddelbart efter indtagelse og
varer to-tre minutter. Man oplever et kortvarigt rush, samtidig med at hjertet slår hurtigere.
»Poppers« anvendes ofte i forbindelse med sex, f.eks. lige før udløsning, da det intensiverer
oplevelsen af seksuelle stimuli. Det sniffes fra små glasflasker med skruelåg eller fra små
glasampuller, som knuses (»are popped«), og er især populært i bøssekredse og i technomiljøet.
Rygeheroin
Bedøvende lysebrunt pulver udvundet af opiumvalmuen. Rygeheroin ryges som regel ved, at
pulveret opvarmes på et stykke sølvpapir, til det smelter og udvikler røg, som så suges ind
gennem et rør af f.eks. også sølvpapir. Rusen varer tre-fire timer og giver en stærk følelse af
lykkelig ligegyldighed; de første gange oplever man også et kraftigt rush, som aftager,
efterhånden som man ryger flere og flere gange. Folk, der har taget heroin, har meget små
pupiller.
Den brune rygeheroin kan ikke bruges til indsprøjtning, ligesom den almindelige hvide
heroin ikke kan ryges.
Viagra
Lægemiddel mod impotens i form af store, blå trapezformede piller. Virkningen indtræder
efter en lille halv time og varer et par timer. Man får øget sexlyst og især bedre rejsning
(virkningen er størst, hvis man er impotent).
Viagra kan pudsigt nok være livsfarligt sammen med hårmidlet Regaine, der bruges til at
behandle skaldethed.
Wunderbaum X
Bedøvende stof udvundet af de kendte luftfriskere til biler. Wunderbaum X gør, at man
kommer i en zombie-agtig tilstand og fortsætter med det, man er i gang med, næsten uanset
hvad der sker omkring én. Stoffet, der er lugt- og smagfrit, kan ryges, spises, sniffes og
indsprøjtes, og virkningen indtræder efter et kvarter til en halv time, afhængigt af hvordan
det er taget (eller rettere givet).
Wunderbaum X ligger ikke i skrinet med de øvrige stoffer.

Tillæg:

SYSTEMSEX
Vi skal også lige have nogle regler. Det er jo vigtigt at kunne sætte tal på ting som Bryster,
Pikstørrelse og Analkapacitet.
Stats går fra 1 til 6. 1 er det laveste, 3 det almindelige, og 6 det højeste.
Det er i meget sjældne tilfælde muligt at have en stat på 7 (f.eks. har Helena Christensen
nok 7 i Ansigt, ligesom Einstein ville have haft 7 i Hjerne, hvis der havde været sådan en stat).
Minna har 7 i Analkapacitet, og Peter har haft 7 i både Stivhed og Sprøjt i sine yngre dage – og
får det igen efter at have taget Viagra!
De optrædende kvinders stats er et udtryk for en mellemting mellem den fremherskende
smag i pornobranchen og undertegnedes personlige præferencer (f.eks. synes jeg ikke, at
Sarah Youngs melonbryster er voldsomt interessante, men da de uden tvivl er to af de
vigtigste grunde til hendes succes, har hun fået 5 i Bryster).
Spilpersonerne har generelt høje stats, men de er jo også stjerner.
Når der skal slås for et eller andet, ruller man en sekssidet terning og lægger antallet af øjne til
en stat. Jo højere summen er, jo bedre. To er katastrofalt, seks til syv er gennemsnit, og tolv er
fabelagtigt.
Nogle stats er nemmere at slå med end andre, så at sige. Det mest almindelige slag ved
prøvespillet var for Sprøjt.

Mænd
• Muskler: Bodybuilding snarere end Strength.
• Pikstørrelse: Virkelig en kilde til sjov blandt drengene ... En gennemsnitlig erigeret penis,
altså Pikstørrelse 3, er ca. 15 cm lang (målt på oversiden) og 11,5 cm i omkreds (målt på
midten). Roccos Pikstørrelse 6-jern er 23 cm langt og 16 cm i omkreds.
• Stivhed: Jo hårdere, jo bedre (der er ikke noget mere irriterende end halvslappe pikke i
porno!).
• Udseende: Hvor godt ser han ud sådan i almindelighed – har han et pænt ansigt, en flot
krop og en god røv?
• Smidighed: Dexterity.
• Fart og tempo: Hvor meget gang i den er der, når han boller? Hvor hårdt og hurtigt støder
han?

• Udholdenhed: Hvor længe kan han blive ved, og hvor god er han til at styre, hvornår han
kommer?
• Sprøjt: Hvor store mængder af sperm kommer der ud af pikken ved udløsning, og hvor
meget tryk er der på?

Kvinder
• Ansigt: Hvor køn er hun?
• Bryster: Er de runde og fyldige, strutter de, og er brystvorternes og kransens størrelse i
overensstemmelse med brysternes? Vi kommer nok heller ikke uden om, at størrelsen er
vigtig for mange mænd.
• Krop: Er hun slank og velproportioneret med gode kurver? Har hun en god røv og pæne
ben? En nogenlunde flad mave? Er hun ren og glat i huden?
• Kusse: Ser hendes køn indbydende ud, eller der for meget, der hænger og flagrer? Er
intimbarberingen pænt lavet, eller er der stubbe og urenheder?
Kusse er en æstetisk kategori, ikke et mål for størrelse (de fleste kusser kan klare de fleste
pikke med lidt god vilje).
• Analkapacitet: Hvor store pikke kan hun få op i røven? En kvinde med Analkapacitet 4 kan
få en Pikstørrelse 4-sjover op bagi med lidt glidecreme – er den meget større, skal der også
muskelafslappende indsprøjtninger og måske forudgående udblokning til.
• Fellatio: Hvor god er hun til at sutte pik? Fellatio er også et mål for, hvor store pikke man
kan få ind i munden, da dette i høj grad er et spørgsmål om teknik.
• Iver: Hvor meget ser hun ud til at nyde det, hvor højt stønner hun, og hvor aktivt deltager
hun i løjerne?
• Smidighed: Dexterity.

NIKKI ANDERSSON
Stats
Ansigt 5
Bryster 5
Krop 6
Kusse 5

Analkapacitet 4
Fellatio 3
Iver 4
Smidighed 4
Yndlingsperversion

------------------------------------------

Nikki Andersson er, trods det svenskklingende navn, en ungarsk pornostjerne (hendes
rigtige navn er Erzébet Strobl Szkalnicsky). Hun er 23 år.
Nikki ser fantastisk godt ud på sådan en Barbiedukke-agtig måde. Hun har langt lyst hår
(som hun kaster om sig med stor effekt i sine sexscener), klare blå øjne, et smukt, symmetrisk
ansigt og perfekt hud. Der er ikke ét gram, der sidder forkert på hende. Hendes bryster er ikke
de største i verden (B-skål), men til gengæld er de perfekt formede og står lige ud i luften,
hvilket selv ikke den tykkeste trøje kan skjule. Hun er over middelhøjde.
Nikki er det svensk-spanske pornofirma PRIVATEs største stjerne. Hun er en af de eneste,
der optræder i firmaets magasiner under sit »rigtige« navn (i modsætning til i filmene bliver
de fleste modeller her kaldt mere eller mindre tilfældige eksotiske navne som Xenia, Yasmin
eller Zoe) – de to andre, der optræder under »eget« navn i bladene, er Tania Russoff og
Gabriella Bond, som Nikki betragter som sine rivaler og hader intenst. Det, hun er allerbedst
til, er at se godt ud, og indimellem glemmer hun, at der også skal bestilles noget foran
kameraet. Hun har medvirket i 14 pornofilm, bl.a. »The Pyramid 3« og »Sweet Baby 1-2«.
Nikki går tit til techno-raves og kan godt lide ecstasy.
Nikki taler med en sukkersød lillepigestemme. Hun er meget dårlig til engelsk (altså dansk i
scenariet her) og taler med en tyk østeuropæisk accent. Hun laver en del sproglige fejl og
misforstår lejlighedsvis, hvad der bliver sagt til hende. Skægt nok er hun altid
eftersynkroniseret på film.

TABATHA CASH
Stats
Ansigt 5
Bryster 4
Krop 5
Kusse 6

Analkapacitet 5
Fellatio 5
Iver 5
Smidighed 5
Yndlingsperversion

------------------------------------------

Tabatha Cash er Frankrigs kendteste pornostjerne. Hun er 26 år.
Tabatha er en eksotisk skønhed med mørkebrune øjne, sensuelle læber og lang sort hår. Hun
er omkring middelhøjde. Hendes bryster (C-skål) er pæne, men en anelse kantede efter en
ikke helt vellykket silikoneoperation (næste gang skal det altså være saltvand!). På det højre
bryst har hun en rød rose tatoveret. Hendes kusse er blevet beskrevet som en mørk og
hemmelighedsfuld grotte gemt bag en frodig og farverig blomst. Hun bidder negle og har
derfor altid kunstige på, når hun laver film.
Tabatha er halvt algerisk og kommer fra meget fattige kår. Hun begyndte sin karriere i billige
bizarsexfilm, men blev hurtigt opdaget af mainstream-markedet. Hun er professionel til
fingerspidserne og kan skifte fra at være afslappet til at være ekstremt opstemt på under et
sekund. Hendes små oui, oui’er er nærmest blevet et kendemærke for hende. Hun har
medvirket i 39 pornofilm, bl.a. »Anal Academy«, »Face Sitter 2« og »Marco Polo«.
Tabatha har også optrådt i Jean-Paul Gautiers kitchede tv-program »Euro Trash«. Her
betroede hun bl.a. alverden, at Rocco Siffredi er den eneste mand, der har givet hende
orgasme på film (»Han er så sød og forstående,« sagde hun til Jean-Pauls store overraskelse –
den homoseksuelle designer havde vist ventet, at det var pga. Roccos enorme pik, der slet
ikke er ukendt i bøssekredse).
Tabatha kan virkelig drikke igennem og gør det også tit, men hun tager sjældent stoffer.
Tabatha taler engelsk (altså dansk i scenariet her) med tydelig fransk accent.

ROCCO SIFFREDI
Stats
Muskler 5
Pikstørrelse 6
Stivhed 5
Udseende 5

Smidighed 4
Fart og tempo 6
Udholdenhed 6
Sprøjt 4

Yndlingsperversion
------------------------------------------

Rocco Siffredi er den største mandlige pornostjerne siden den legendariske John Holmes.
Han er italiener og 35 år.
Rocco er en høj, bredskuldret, mørkeblond mand med varme brune øjne og et charmerende
smil – samt en enorm pik.
Rocco er en megastjerne i pornoverdenen. Ikke nok med at hans pik er kæmpestor – han giver
den også hele armen, når han boller, og han kan blive ved og ved og ved. Og så ser han oven i
købet godt ud. Han har medvirket i pornofilm over hele verden og bl.a. lavet mange film med
John »Buttman« Staliano (Buttman-serien er en række hjemmevideoagtige film med kvinder,
der typisk bliver samlet op på gaden). Han producerer også selv film, f.eks. gangbang-serien
»Italiensk Lolita 1-4«. Han har medvirket i 117 pornofilm, bl.a »Anal Island«, »Bend Over
Brasilian Babes«, »Intercourse with the Vampire« og »Tarzan 1-2«.
Rocco vil måske med tiden overgå den nu afdøde John Holmes’ popularitet, for selv om hans
pik ikke er helt så stor, ser han langt bedre ud og har meget mere charme end Holmes, der i
øvrigt også lejlighedsvis havde nogle potensproblemer, som Rocco ikke er plaget af.
Rocco lever det søde liv med masser af fest og fisse – selv om han er gift (hans kone hedder
Rosa Caracciolo) og har en lille søn – men hans succes er nok steget ham lidt til hovedet. Han
ryger store mængder af hash og skunk, men tager sjældent hårdere stoffer.
Rocco taler engelsk (altså dansk i scenariet her) med italiensk accent.

PETER NORTH
Stats
Muskler 5
Pikstørrelse 5
Stivhed 6
Udseende 4

Smidighed 3
Fart og tempo 5
Udholdenhed 5
Sprøjt 6

Yndlingsperversion
------------------------------------------

Peter North er en »aldrende« amerikansk pornostjerne. Han er 41 år.
Peter er middelhøjde og meget muskuløs. Han har altid haft et meget drenget ansigt, hvilket
først er ved at gå af ham nu, da han har passeret de 40. Han har stadig nok den stiveste pik i
branchen, men er især kendt for de enorme kaskader af sperm, der sprøjter ud af hans pik i
lårtykke stråler, når han kommer (der er lavet opsamlingsfilm bare med Peters udløsninger!).
Peter var lidt af en nørd, som pigerne ikke gad have noget at gøre med, da han gik i skole. Det
var først, da han begyndte på bodybuilding i high school, at de fik øjnene op for hans
indlysende talenter. Siden har han levet og åndet for fisse – og oven i købet fået penge for det!
Han er en veteran i pornobranchen og har medvirket i mere end 500 pornofilm, bl.a.
»Rambohh 1-2«, »Sex Trek – The Next Penetration« og »Wild Bananas on Butt Row«.
Peter er voldsomt forfængelig og panisk angst for at blive gammel (40-års fødselsdagen var én
lang krise). Han kan bruge timer foran spejlet og farver omhyggeligt de få grå hår, han har
fået, men nu ser det – o rædsel – også ud til, at hans tindinger er begyndt at blive en anelse
højere.
Peters pik er heller ikke helt så stiv som i hans unge dage, så han er begyndt at tage Viagra,
når han skal optræde (+1 på Stivhed og Sprøjt). Han dulmer også nerverne med kokain.
Peter ruller 1d4+2, ikke 1d6, sammen med Sprøjt.

SHANNEN DOHERTY
Stats
Ansigt 4
Bryster 6
Krop 5
Kusse 4

Analkapacitet 3
Fellatio 6
Iver 5
Smidighed 3
Yndlingsperversion

------------------------------------------

Shannen Doherty er en amerikansk tv-skuespillerinde, bedst kendt som Brenda Walsh fra
»Beverly Hills 90210«. Hun er 25 år.
Shannen er en køn pige med mørkt hår, grønne øjne, en lille smule overbid og en sød
trutmund – samt en god del sexappeal. Hun er lidt under middelhøjde og har en anelse tynde
ben pga. konstante slankekure. Til gengæld er hun fra naturens hånd udstyret med et par
perfekte bryster (C-skål).
Shannen blev fyret fra »Beverly Hills 90210« efter at have optrådt som foldeudpige i Playboy,
men det var bare dråben, der fik bægeret til at flyde over. Inden da havde der været masser af
problemer: druk, stoffer, udeblivelse fra optagelser og voldsomme primadonnanykker. Siden
er det blevet til et par tv-film, men nu har Spelling Productions taget hende til nåde igen og
givet hende en hovedrolle i tv-serien »Charmed« (»Heksene fra Warren Manor« på dansk).
Den har dog slet ikke den samme popularitet som »Beverly Hills 90210«, og Shannen ser
rollen som et midlertidigt trin på stigen til den berømmelse, hun retmæssigt har krav på.
Shannen vil være stjerne, og Shannen vil være midtpunkt, og Shannen spiller voldsomt på sin
sexappeal for at få sin vilje (dog uden at blive direkte vulgær). Hun kan være temmelig
irriterende.
Shannen er med på den værste og kan godt lide sex og kokain. Gerne samtidig. Og hun er
fabelagtig til at sutte pik.

ROB LOWE
Stats
Muskler 4
Pikstørrelse 4
Stivhed 4
Udseende 6

Smidighed 4
Fart og tempo 4
Udholdenhed 4
Sprøjt 2

Yndlingsperversion
------------------------------------------

Rob Lowe er en falleret amerikansk filmskuespiller. Han er 37 år.
Rob er en meget køn mand med klassisk rene træk og en velskabt krop. Han har kort sort hår.
Trods sit udsvævende liv ser han stadig ud, som om han er sidst i tyverne, men med tiden har
hans ansigt fået et lidt lidende udtryk, som kun understreger hans skønhed.
Rob var godt i gang med en karriere som kønt ansigt i Hollywood i 1980’erne og har bl.a.
medvirket i film som »Hotel New Hampshire«, »St. Elmo’s Fire« og »Young Blod«. Men alt
det fik en brat afslutning i 1989, da han lånte en hjemmevideo, hvor han dyrker avanceret sex
med en 15-årig pige, til en ven. Snart var filmen i cirkulation, og da det kom til
offentlighedens kendskab, anklagede pigens mor Rob for voldtægt (sex med mindreårige
betragtes automatisk som voldtægt i USA, og den seksuelle lavalder er 18 i de fleste stater).
Rob fik en mild dom på 20 timers samfundstjeneste, fordi det lykkedes ham at overbevise
retten om, at han troede, pigen var 18, og fordi hun – til sin mors store fortrydelse – bakkede
hans historie op. Men karrieren tog et voldsomt dyk.
Rob har ikke har haft så mange filmroller siden da (han spiller dog med i »The Stand« og i
»Wayne’s World«) og har måtte supplere sin indtægt som hasardspiller og narkokurér og
lejlighedsvis som dramalærer for håbefulde unge skuespillerinder, der er ligeglade med hans
baggrund – eller måske ligefrem interesserede i den.
Rob er voldsomt afhængig af eksperimenterende sex og mangler altid penge til at financiere
sit enorme forbrug af sprut og stoffer. Masser af stoffer. Alle slags stoffer. Han kan tåle
ekstreme mængder, men bliver dog lidt sær, når han har fået rigtig meget.

