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[579]

I begyndelsen var tanken, og tanken var hos Gud, og tanken
var Gud.
Det var i begyndelsen hos Gud.
Alle ting er blevet til ved den, og uden den er ikke een af de
ting som er, blevet til.
I den var livet, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinnede i mørket, Og mørket begreb det ikke

[nyhederne 1]

kendtes privatliv:

[nyhederne 2]

DOBBELT SKILSMISSE

kaos i center vest:

SMÅ BLÅ MÆND?

Den kendte pop-stjerne Allan
Kristianson, 41, blev mandag skilt
efter 2 års ægteskab med den tyve
år yngre sportsstjerne, Henry
Delvert.
Henry Delvert er samtidigt
blevet skilt fra sin kone gennem
fire år, Maria Ferianne. Alle
udtaler de, at de er glade for de
nye muligheder skilsmissen giver,
og at der er "no hard feeelings"...

Efter et endnu uforklaret teknisk
sammenbrud i center vest tirsdag
blev adskillige tilskuere tilbudt
krisehjælp.
Vidner forklarer, at de så en
flyvende tallerken lande og at
adskillige små blå mænd, derefter
angreb shoppingcentret.
Da politiets SWAT-Team straks
efter ankom til centret, var der dog
ingen spor af hverken UFO eller
rumvæsener. Politiet mener, at der
må være tale om en ondsindet
spøg.

vind formuer!
tryk her!

[nyhederne 3]

rumfart:

ASTROPILOTER
SAVNES
To af Eurospatiales mest rutinerede piloter savnes
stadig efter nødlanding.
Rumcenteret mistede i mandags kontakten med
fartøjet, da det var på vej tilbage efter en rutinemission.
Man har nu fundet det forudlykkede fartøj, men der
er ingen spor af piloterne. Årsagen til uheldet er endnu
ukendt, men uafhængige eksperter mener, at der er
tale om en computerfejl.
Eurospatiale meddeler, at de to piloter sandsynligvis
er blevet skadet under uheldet.

[nyhederne 5]

forskning:

NYE GENER ELLER
PLASTISK OPERATION
Forskere på centret for kosmetisk forskning søger
grimme forsøgspersoner til nyt forskønnelsesprojekt.
Ved hjælp af genetisk optimerede celler, vil man
kunne forbedre folks udseende betragteligt, mener man
på centret. Projektets leder Echert Herman, der i øvrigt
selv ikke er for køn, mener at man kan spare både
penge og mange smertefulde operationer ved den nye
metode.
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[nyhederne 13]

vold:

STEDFADER SPISER
KOGT BABY
En 43-årig mand gik mandag amok i familiens
lejlighed.
Først smadrede den 39-årige familiens holoprojekter.
derefter dyppede han flere familiemedlemmer i
kogende vand.
Tragedien sluttede, da politiets dygtig SWAT-team
skød den gale stedfader, mens har var ved at æde
baby’en. Politiet meddeler at barnet var helt mørt ved
ankomsten.

[nyhederne 6]

mer vold:

KRIMIREKORD
Borgere i Metrozone2 skal passe på sig selv. Det
fremgår af de sidste nye krimital.
Det er farligt at leve i Metrozone2. det viser de
løbende tal fra politiets informationstjeneste. I marts
måned var der 5132 anmeldte alvorlige forbrydelser.
Hos politiet pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som forklaring, mens andre
klager over politiets manglende effektivitet.
Hos byens våbenhandlere og sikkerhedskonsulenter
mærker man en stigende interesse for at beskytte sig
selv. "Vore borgere er usikre, og det kan jeg godt
forstå", siger formanden for foreningen af europæiske
sikkerhedskonsulenter, Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

[nyhederne 7]

[nyhederne 8]

bandeopgør:

holoshow:

MASSAKRE I UDØRKEN
Den frygtede ødezone, som vi alle
godt ved omkredser vor smukke
by, har igen været skueplads for
vilde voldshandlinger.
I, hvad politiet betegner som et
internt bandeopgør, er en af
Metrozones notoriske, mest
berygtede og perverse bander,
Lilith-Kin, mandag nærmest blevet
udryddet. Gerningsmændene
menes at have tilknytning til en
rivaliserende kinesisk bande, som
tidligere flere gange har været i
konflikt med Lilith-kin.
Bandens tilholdssted er raseret,
og man har fundet adskillige lig.
Politiet mener at samtlige
nøglepersoner i banden, der er
kendt for sine satanistiske
tilbøjeligheder, nu enten er døde,
under jorden eller i fængsel.
Spørgsmålet er, hvad de kinesiske
bander vil gøre med deres ny
teritorie. Her nægter man dog naturligvis - at udtale sig.

[nyhederne 9]

showbizz

LIVE HOLOSHOW
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag
Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen.
Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller

STJERNERNES SEXLIV

FÅR DU
NOGET?
Hvordan kan
du blive en
supertyr?
New Stuff®
med succesgaranti!

Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber
og skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen
I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum
til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".
Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.

vind formuer!
tryk her!

ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...
Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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[nyhederne 1012]

vold:

DØD STRØMER FÅR ÆREFULD
CEREMONI
Der sker noget i Metrozone2's politi. Trods kritik og
krise er der mange, der ofrer sig for vores skyld.
Det hævder i hvert fald politichef Alfred
Hammerscmidt, når han idag deltager i politi-detektiv
Howard Hammilions afskedsceremoni. Hammilton
siges at være død en ærefuld død under udførelsen af
sit job. Af hensyn til "igangværende undersøgelser"
ønsker politiet ikke at udtale sig konkret om, hvordan
det er gået til at den 29-årige strømer har taget den
sidste store billet.

[nyhederne 1013]

svindel:

DØD STRØMER
I SKANDALE?

Højtstående anonyme kilder inden for politiet
antyder, at den nyligt afdøde politidetektiv Howard
Hammilton havde "forbindelser"
Desuden var hans personlige økonomi påfaldende.
Howard Hammilton skulle have været under
mistanke for samarbejde med belgiske
menneskesmuglerbander, da han døde.
Hos politiledelsen udtaler man: "ingen
kommentarer"..
Vi følger naturligvis sagen!

Howard Hamilton:
får stor
heltebegravelse

[nyhederne 12]

mikronyt:

DØV HUND

HØRER KATTEJAMMER

Chæferhunden Casper mistede hørelsen i tragisk
uheld. Nu hører den atter ting.
Takket være den sidste nye mikroteknologi kan den
høre igen. Ejerne, familien Hammlett er naturligvis
begejstrede: “nu kan vi igen sove trygt!” hviner fru
Josephina Hammlett henrykt. “Casper hører
simpelthen alt med sine nye elektroniske ører!”
“Han kan høre ting på flere km’s afstand,” forklarer
hr Hammlett. Sommetider ting, der slet ikke er der!”
Alle i familien er dog enige om, at det er bedre end
at have en vagthund, der slet ikke hører noget som
helst.
“At høre eller ikke at høre. Det er spørgsmålet”
slutter hr. Hammlett af en eller anden grund

Howard Hamilton:
død strømer under
mistanke
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Jeg anbefaler,
at du klistrer
disse på på
hvidt eller gråt
karton, og
klipper dem ud
før starten.
Brug evt en
kopi,

[gelton 11]

[heringdon 11]

Du ser et brændende bilvrag styrte ned
og ned og ned. Det er forfærdeligt, for du
ved at du kender de mennesker, der
sidder i bilen, og du kan tydeligt høre
deres skrig.
Samtidigt mærker du dog en vis
tilfredsstillelse...

childsplay

[maslyn 11]

Du griber den unge mand i armen og vrider
hurtigt rundt. Der lyder et knasende knæk.
Et hurtigt sving med din veltrænede
overkrop sender ham skrigende i afgrunden. Du har fået fat i hans pistol, og
skyder nu fire af de unge mænd i hurtig
rækkefølge. Du rammer dem alle i skridtet,
og mens de langsomt og skrigende falder til
jorden, tænker du, at det var da egentlig
noget underligt noget at gøre...
nye færdigheder:
Nærkamp
95
Håndvåben
95

childsplay

[maslyn 22]

En af de unge rødder har grebet dig bagfra.
Med den ene hånd famler han på dine
bryster. Du sparker ham hårdt i skridtet
med hælen, og mens han er ukoncentreret - griber du om hans hovede
med et fast greb og drejer roligt rundt.
Indtil du kan høre en knasende lyd. Du
holder lidt i den unge mands livløse
hovede. Inden du vender dig mod resten
af ungdomsbandens medlemmer.
Kom så an venner...
nye færdigheder:
Nærkamp
95

Du opdager nu, at du har en ret stor
(17x17 cm) tatovering over og mellem
brysterne.

Den er blodrød og sort, og du synes,
det ser ret godt ud....

childsplay

[gelton 22]
findes i to
versioner alt
efter om
"offeret" skal
være en mand
eller en
kvinde...

[rezzalino 22]

[gelton 22]

De andre står og fumler med
computeren. Du går hen til maskinen og
indtaler med lav stemme en
kodekombination: "blAcK97 initiate".
Overraskende nok (?) kommer I nu
igennem uden problemer.
nye færdigheder:
Net
Computere
inform. søgning

childsplay

90
90
95

childsplay

Du tænker på, hvad der ville ske, hvis nu
man kom gift i hans mad.
Hvis man var meget forsigtig og gjorde
det på det rigtige tidspunkt, ville der ikke
være nogen, der ville fatte mistanke til
dig.
Faktisk kender du et sted, hvor man
kan få den helt rigtige slags gift. Du ser
for dig, hvordan han vrider sig på gulvet i
smerte.
Og så tænker du: "jamen det kan man
da ikke!"...

childsplay
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[gelton 22]

[gelton 44]

Du tænker på, hvad der ville ske, hvis nu
man kom gift i hendes mad.
Hvis man var meget forsigtig og gjorde
det på det rigtige tidspunkt, ville der ikke
være nogen, der ville fatte mistanke til
dig.
Faktisk kender du et sted, hvor man
kan få den helt rigtige slags gift. Du ser
for dig, hvordan hun vrider sig på gulvet i
smerte.
Og så tænker du: "jamen det kan man
da ikke!"...

Password: "Stargate C19P"

childsplay

Jeg anbefaler,
at du klistrer
disse på på
hvidt eller gråt
karton, og
klipper dem ud
før starten.
Brug evt en
kopi,

[carlton 33]

childsplay

[hakes 33]

(samme som [carlton 11])
Men teksten skifter hele tiden...

Du tænker på, at der er folk der vil betale
mange penge for sådan en pige.
Måske 50.000 ecu.
Det er egentlig en syg tanke...
Måske 75.000 ecu, hvis man har de
rigtige kontakter. Der er vist nogen
belgiere, der handler med den slags.

childsplay

[bilag 99]

childsplay

[bilag 99]
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[carlton 11]
Mærkelige symboler, streger og tekst
lægger sig i dit synsfelt. Stregerne
bevæger sig og de cirkelformede
symboler følger ungdomsbandens
medlemmer.
Tekster og symboler skifter hele
tiden. Efter et par øjeblikke er det hele
dog væk igen.
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Jeg anbefaler,
at du klistrer
disse på på
hvidt eller gråt
karton, og
klipper dem ud
før starten.
Brug evt en
kopi,

[itworx 37]

[itworx 37]

The server could be
down
or not responding.
Try again later

This document
contains data of the
type:
Xtreem Streem
v 7,0
and cannot be viewed
without the appropiate
software extension

childsplay

[itworx 37]

childsplay

[itworx 37]

Your search yielded no
results.
Do you want to try
again?
Yes No

Your search yielded
2.000.000.000
results.
Do you want to refine
your criteria?
Yes No

childsplay

[itworx 37]

childsplay

[itworx 37]

My name is R. Nguronu.
I have an interesting
business proposal for
you that gives you a
chance to earn
millions with
absolutely no risk.
please contact me at
hugomail@hugamil.zen
for further information.
childsplay

childsplay
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Jeg anbefaler,
at du klistrer
disse på på
hvidt eller gråt
karton, og
klipper dem ud
før starten.
Brug evt en
kopi,

[itworx 37]

[itworx 37]

To many users.
Please try again later
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ßZ3-ßZ3-ßZ3x0¯0îx0¯0îY§4A
x0¯0î
ßZ3-È0+Œ ØN‡0 ._â3

childsplay

[itworx 37]

childsplay

[itworx 37]

Please enter your
username and password

The file you requested
contains no data

childsplay

[itworx 37]

childsplay

[itworx 37]

Unexpected command
found at line 207

Go Away!

Please reinstall or
update your software.

childsplay

childsplay
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[bilag 77]
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[bilag 666]

[lightsource 99]
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[bilag 999]

Mark
Andersson

Vladimir Scmidt

Vladimir
Scmidt

[bilag 123]
Kirsten vandred ud i abildgård
- endnu går dansen i engen hun plukkede blomster hvide og blå
gjorde en krans til sin kære
Aldrig så snart var kransen gjort
- endnu går dansen i engen før den var til faderens bord
ingen skulle krænke hans ære
Faderen talte til hans mænd
- endnu går dansen i engen 'find denne bejler og bring ham herhen
giv ham kokken at skære'

Bejleren lagdes på kokkens bord
- endnu går dansen i engen de kogte hans hjerte med blomster i flor
og retten til kirsten de bærer
Aldrig hun smagte så skøn en ret
- endnu går dansen i engen 'mit hjerte bliver så underlig let
hvordan kan det være?'
Dertil svared den kokkedreng
- endnu går dansen i engen 'det er din bejlers hjerte i fem
det er hans liv du fortærer'
Kirsten tog kanden for munden og drak
- endnu går dansen i engen hun drak til hjertet i livet udsprak
snart lå hun bleg ved hans gærde
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Sikkerhedsmedarbejder Carlo Rezzalino
982 Avenue De Gaulle
4 B 32 Metrozone 2 C2
SecuTrans a/s -Jaques Santer Strasse 977 - 956 77 33 3333

Sekretær Gereta Maslyn
675 Place de Alligheri
5P Metrozone2 A9
SecuTrans a/s -Jaques Santer Strasse 977 - 956 77 33 3333

Pilot Nick Heringdon
577 Rue W. Gibson
7C 55 Metrozone2 B2
SecuTrans a/s -Jaques Santer Strasse 977 - 956 77 33 3333

[identitetskort til karaktererne]
Note til billederne:
Carlo Rezzalinos ansigt tilhører i virkeligheden en
chef for et firma, der leverer sikkerhedsløsninger til
netværk, Howard Hakes’ er en politimands, Gereta
Maslyns er - tro det eller ej - en professionel boksers,

Tekniker William Hakes
212 Rue Victor Hugo
7c 55 Metrozone2 B2
SecuTrans a/s -Jaques Santer Strasse 977 - 956 77 33 3333

Sikkerhedsmedarbejder Lance Carlton
0053 Avenue Liberty
7 C 55 Metrozone2 B2
SecuTrans a/s -Jaques Santer Strasse 977 - 956 77 33 3333

Sikkerhedschef Jane Gelton
9932 Rue Pimpernell
5X 32 Metrozone2 F1
SecuTrans a/s -Jaques Santer Strasse 977 - 956 77 33 3333

Lance Carltons tilhører en fotomodel, mens Nick
Heringdons ligeledes er en boksers og Jane Geltons
faktisk er en astronauts. - Altså i virkeligheden.
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[hakes 44]
Howard Hamilton - ID 987 87 87 330 09
F. 03 04 2018
Fra 15 07 2043 kriminalkommisær i afdelingen for
særlig kriminalitet.
- tf 92 status:
Flere gange hædret for heltemodig og særlig
heltemodig indsats.
- kk 32 status:
Savnet formodes omkommet i tjenesten d. i
forbindelse med et bandeopgør.
Nærmere omstændigheder klassificerede.
- 903 igangværende:
Under undersøgelse i afdelingen for interne affærer.
En rutinemæssig undersøgelse af Howard Hamiltons
økonomi har afsløret visse uoverenstemmelser og man
er nu ved at undersøge kilderne til hans ganske
betragtelige bi-indtægter.
Foreløbige undersøgelser tyder, at pengen kommer
fra en belgisk mand, Arius Finderweller, der flere
gange har været under mistanke for forbindelser til
pædofili-ringe samt for produktion og videreformidling
af stærkt børnepornografisk materiale. Den meget
velhavende belgier har dog aldrig været formelt
anklaget.
Der er ved flere lejligheder blevet overført
betragtelige pengebeløb fra et af belgierens firmaer til
Howard Hamiltons konto. Der er dog på nuværende
tidspunkt ikke beviser for nogen ulovligheder.
Undersøgelsen fortsætter og Howard Hamilton er PT
sat på observationslisten.

[rezzalino 99]
Du drømmer om din mor. Du føler dig i sikkerhed og
du véd at du ikke behøver at imponere den lille
buttede dame. "Min elskede mor!" siger du og
omfavner kvinden. "Gery!" siger hun og lægger blidt
armene om dig. I drømmen undrer det dig ikke så
meget. Du tænker mere over, hvorfor hun ser
anderledes ud end hun plejer. Du mærker din mors
store bløde bryster mod din overkrop. "Min elskede
mor!" siger du igen, og i drømmen bemærker du, at dit
tonefald har ændret sig. "Gery! - Lad være Gery. Hvad
er det, du gør?" siger din mor, mens du smider hende
på gulvet.
Under selve voldtægten tænker du igen over, tænker
du igen over, hvorfor hun mon ser anderledes ud end
hun plejer.
Med ét vågner du. Du sveder og ryster over hele
kroppen.
Du tænker lidt over det, og selvom du ikke ved,
hvorfra du kender kvinden fra drømmen, så kender du
hende i hvert fald, og du ved faktisk også, hvor hun
bor. Hun kan jo ikke være din mor, men måske kan
hun være med til at forklare nogen af de mange
mærkelige begivenheder, du har været udsat for, siden
jeres helikopter styrtede.
Du beslutter, at du må opsøge den mystiske kvinde
fra din drøm.
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[hakes 101]
Du husker den fede belgier. Du husker også hans
mange rare penge, og du husker de lange køreture
gennem natten. Normalt var børnene bedøvet, når de
kom med dem. Enkelte gange var de dog vågne og du
var selv nødt til at pacificere dem.
Du vidste ikke, hvorfra de skaffede børnene, men du
vidste at masser af børn og unge forsvandt i Metrozone
2. Og du kunne se, at mange af disse børn havde levet
kummerlige liv i dyb fattigdom inden de kom ind i din
bil.
Som regel afleverede du dem bare på det aftalte
sted. Du husker en særlig aften. Arius, den fede
belgier, tog selv imod dig, da I nåede frem. "Vi holder
en lille fest i aften, og vi synes du skulle være med."
Du vidste dette øjeblik ville komme, hvor belgierne
ville teste din pålidelighed, og du troede, du var
forberedt på det.
Et sted i en kælder, hvortil du var blevet ført med
bind for øjnene, blev 'festen' holdt. Der var 8
midaldrende og tilsyneladende meget velhavende
mænd tilstede. Det hele startede med et lækkert
måltid. God mad og god vin. Der blev spist og drukket
og samtalen flød let over de levende lys og det
veldækkede bord.
Efterhånden afløstes den livlige stemning af spændt
og tavs forventning.
Lyset tændtes i den fjerneste ende af det hyggelige
rum, hvor et rødt forhæng kom til syne. Jeres vært trak
langsomt og højtideligt forhænget til side. På et sært
stativ halvt lå, halvt stod den 13-årige pige, du havde
haft med fra Metrozone 2. Bortset fra et par læderting,
nogen enkelte kæder og et kraftigt bind for munden
var nøgen og hendes store mørke øjne stirrede
rædselsslagent på gruppen af midaldrende mænd.
De havde i forvejen trukket lod. Vinderen rejste sig
nu og gik med langsomme skridt op mod pigen, mens
han knappede sine bukser op. Hun vred sig voldsomt i
sine bånd og kæder, men kunne intet gøre for at
forhindre voldtægten. Du kunne tydeligt se, hvor ondt
det gjorde.
Mændene tog hende en efter en.
Du fik også tilbudet men afslog. Selvom hele
forestillingen gjorde dig syg, kunne du ikke tage
øjnene fra scenen omkring det mærkelige stativ. De
halvgamle og halvfede mandekroppe og de lange
slanke blodbestænkede pigeben, der vred sig
hjælpeløst i kæderne. Til sidst flød det hele sammen
for dig. Til en lang og klistret glidetur. Og så var der
stille.
Pigen hang som lammet på stativet. Mændene var
gået hjem. Du var alene med den fede belgier og den
tavse pige. Arius rakte dig en stor tykløbet pistol. "Du
er strømer. Du ved, hvad du må gøre." Du gik hen til
pigen og mens hun stirrede tomt på dig skød du

hende. En gang. Mellem de store mørke øjne.
Du kan ikke huske, hvordan du egentlig kom hjem.
En uges tid senere kom der 25.000 ECU ind på din
konto, og en måneds tid senere kørte du igen for
belgieren. Denne gang var det en ung dreng, der lå
bedøvet i dit bagagerum.
Dit navn er Howard Hamilton, og du var strømer.
Nu opfatter systemet dig som død.
Det sidste du husker fra før du blev William Hakes
er, at den bande, hvor du var under-cover-agent havde
kidnappet de to nødlandede piloter fra Eurospatiale, og
at de var ved at drøfte, hvor meget de ville have i
løsepenge, da helvede brød løs. Hele stedet blev
angrebet af en mellemstor hær-enhed.

info:

i virkeligheden:
Korrupt politimand med en dårlig moral, voyeuristiske
tendenser og meget sort samvittighed.
howard hammilton
Under-cover-agent for politiet. Han kan lide det han
laver, og er god til det.
Har igennem en årrække suppleret sine indtægter
gennem et samarbejde med en bande
menneskesmuglere, der specialiserer sig i at skaffe
(meget) unge piger og drenge til en gruppe velhavende
belgiske pædofiler. Han finder i øvrigt børn
spændende også fordi de ofte reagerer uden forbehold,
og kan være lettere at gennemskue end voksne.
Howard er hverken pædofil eller sadomasochist,
men hver gang han hører om det, kommer han til at
tænke på aflytning og overvågning.
Er med i politiets kampsportklub og er faktisk rigtig
god til karate og den slags.
diverse:
I Hamiltons hjem kan man bl.a. finde en meget stor
kiggert, avanceret overvågnigsudstyr og flere diske
med seriøs information om diverse perversioner.
Er gift men bryder sig ikke synderligt om det. Har en
overraskende stor lejlighed med alle
bekvemmeligheder.
Han er 28 år og i fremragende fysisk form.
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c h i l d s p l a y

[heringdon 111]
Scarlett Zienna er så smuk som et dødbringende
våben. Hvis du giver efter nu ved du, at denne kvinde
vil have dig i sin magt, vil kunne kontrollere dig med
primitive følelsesmæssige bånd. Det forbløffende er, at
tanken tiltaler dig.
I står overfor hinanden. Luften er ladet med en
højspændt energi. Jeres blikke mødes. Der går nogle
øjeblikke.
"Nå?" siger hun. "Nå, hvad?" svarer du. "Tror du, du
er mand nok?"…

Du husker også kampene med de rivaliserende
bander. Kampene var anderledes. Her var volden mere
kaotisk og uforudsigelig. Som byen selv.
Du var frygtet i de andre bander, vidste du. Der var
ingen af dem, der havde folk, der var så hurtige, så
stærke, så veltrænede som dig.
Andre mennesker blev holdt nede af deres
hæmninger. Du vidste, at hvis man virkelig ønskede
det, var der ingen begrænsninger.
Du husker at dit navn er Mike Drake. Du er
professionel morder for en satanistisk bande ved navn
Lilith-Kin. Du bryder dig normalt ikke ret meget om
andre mennesker. Eller dig selv for den sags skyld.
Du føler kun tomhed.

Du smider din drink fra dig og nærmer dig Scarlett.
"Ned på knæ store fyr!" Du standser og kigger lidt på
den store pistol, hun pludselig har i hånden. Du
opdager, at du ikke er sikker på at hun ikke vil bruge
den. Tanken ophidser dig. "Slik mig!" kommanderer
hun, og du adlyder, mens du hele tiden lurer på en
chance for at få våbnet fra hende. Ingen skal true dig
med en pistol! Det lykkes for dig et kvarters tid senere,
men da kan du ikke længere huske, hvorfor du synes
det var så vigtigt.
Senere. I er nøgne svedende rovdyr og hinandens
byttedyr. Al sund fornuft og alle tanker har forladt jer.
Lige før kulminationen i dit livs måske største klimaks,
lige på kanten, husker du Jakob Finkelmans skrig.
Han skreg fordi du havde brækket hans finger. Han
skreg stadig da du langsomt brækkede en til af hans
fingre. Du holdt en pause. Et lille kunstnerisk indslag
syntes du selv. Da du greb fat i endnu en af mandens
fingre lykkedes det ham at fremstamme, at han nok
skulle fortælle dig det, du ville vide. Langsomt og
knust som gammelt porcelæn havde han fortalt dig,
hvor hans datter havde skjult sig med 10.000 ECU af
bandens penge. Du smilte venligt og forstående til
manden, inden du knuste hans strube med et hårdt
præcist slag med en hammer. Du husker, at du syntes,
at han havde skreget nok nu.
Du husker inderen i døgnkiosken, der ikke ville
betale for beskyttelse. Han var langt mere stædig end
Jakob Finkelman, og du husker hvordan du måtte
besøge døgnkiosken flere gange. Tils sidsts måtte du
skære et øre af den lille indres datter for at få ham til at
betale. Du forklarede ham tålmodigt hvor mange
enkeltdele, man kunne få ud af sådant et lille
menneske. I vidste begge, at det ikke ville være noget
problem for dig at leve op til dine trusler.

Det sidste du husker fra før du blev Nick Heringdon
er, at banden havde kidnappet de to nødlandede
piloter fra Eurospatiale, og at I var ved at drøfte, hvor
meget I ville have i løspenge, da helvede brød løs.
Hele stedet blev angrebet af en mellemstor hær-enhed.
"Er du OK, Nick?" spørger kvinden ved siden af dig
med ægte bekymring i stemmen. Du tænker længe
inden du svarer……

info:
Hvis du ikke allerede har opdaget det, véd du nu, at
Gereta Maslyns rigtige navn er Henrietta Jamison og at
hun var en slags Ypperstepræstinde/frontfigur i jeres
bande. Det var hende der stod for de særlige og som
oftest meget blodrige ritualer.
i virkeligheden:
er Mike medlem af banden "lilith-kin ". Muskelmand,
følelsekold morder, perfektionist og filosof.
Han er god til det han laver, men er ikke særlig glad
for det. - Ikke at han har noget mod at slå folk (ihjel).
Det er bare det, at der må være noget mere
meningsfuldt.
Han synes, at mennesker generelt er stupide, griske,
smålige og aggressive. Af samme grund er han generelt
modstander af samfundet og alle former for
myndigheder, og han er ligeglad med, hvad andre
mener om ham.
diverse:
Mike Drake ejer bl.a. et eksemplar af Nostradamus’
forudsigelser, en statuette af monsteret fra ALIEN i sort
granit samt Saint Markus Mediamasters sidste bånd.
Mike bor i en lejlighed han selv har bygget, og som
ligger skjult i en nedlagt metrobane-station. Den er
praktisk, velindregnet og i en kombination af japansk
og skandinavisk stil.
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c h i l d s p l a y
[rezzalino 111]
Du bliver svimmel og oplever en ubestemt kvalmende
fornemmelse. Som køresyge. Det bliver værre og
værre. Samtidig begynder du at huske ting.
Mens du ser rundt i den lille lejlighed på
plejehjemmet, husker du sidste gang du var her. Du
havde forklaret din mor om alle dine planer. "Vi vil
skabe et ordentlig samfund!" havde du sagt, mens du
hoppede af energi i stolen. "Ingen behøver at være
bange. Kriminalitet og usikkerhed vil blive afskaffet.
Ingen vil brokke sig over noget som helst!"
Du havde rejst dig og var begyndt at går frem og
tilbage i den lille stue!
"Vi vil inddæmme de fremmede og dem med ueuropæiske religioner. Vi vil omskole de perverse,
rockmusikerne og alle afvigerne!" Du kunne mærke, at
du savlede en lille smule. Du tørrede dig om munden
inden du fortsatte: "Vi vil skabe en verden for pæne og
ordentlige mennesker med pæne og ordentlige jobs.
Mennesker, der bor i ordentlige huse, folk med
fornuftige meninger og som kan opføre sig ordentligt.
Historien vil takke os for vores indsats!"
Du havde derefter forklaret din mor, hvordan FIRE*
ville bruge alle sine ressourcer på dette ophøjede mål.
Din mor havde hele tiden lyttet tålmodigt, og da du
endelig holdt inde, havde hun sagt "Kære lille Gery…"
(du hadede, når hun kaldte dig det!) "Du har nu altid
været så god til at snakke." Du havde fået en vag
fornemmelse af, at hun måske ikke helt gik ind for
sagen på samme måde som du gjorde.

Det sidste du husker fra før du blev Carlo Rezzalino,
er at du var ved at forhøre nogle tilfangetagne
medlemmer fra en mærkelig satanistisk bande et sted
udenfor byen. De så ud til at være indblandet i sagen
om den senere tids mange mystiske fejl på nettet.

i virkeligheden:
Gery Hammer, sikkerhedsansvarlig computerekspert
og chefideolog hos FIRE. "Freedom of Information and
Regulations Enforcement" hvor han er en af hjernerne
bag en plan om at overtage verdensherredømmet ved
at styre og manipulere informationsstrømmen.
diverse:
Gery Hammer ejer bl.a. en samling pornografiske film
(af resaerch-hensyn!), verdens sejeste computer og flere
populærvidenskabelige værker om menneskets natur.
Bor i en veludstyret men grim luksulejlighed i byens
dyreste kvarter. Lejligheden er udstyret med alt
moderne sikkerheds-udstyr og skulle være både
aflytnings- og indbrudssikker

*FIRE står for Freedom of Information and
Regulations Enforcement. En fælles-europæisk
organisation, der varetager spørgsmål om sikkerhed på
nettet.

Du vidste, at når I havde fået gennemført jeres nye
system, ville også hun blive nødt til at dele dine
holdninger. At hele verden ville respektere dig, og at
Europa igen ville blive et sted, hvor ordentlige
mennesker kunne leve.
Du husker din far, som var alkoholramt professor og
din mor, som havde været stofmisbruger det meste af
sit liv, og du tænker på, hvordan det burde have
været. Man kan ikke rette i fortiden, men man kan
hindre at den gentager sig.
Du ved nu, at dit navn er Gery Hammer. Hos FIRE,
hvor du var sikkerhedschef for netværksafdelingen og
chefideolog, vidste du, at de tog dig alvorligt. Her er
man allerede langt med at realisere dine planer. Hvis
du ikke var blevet rodet ind i alt dette, ville du måske
allerede nu have kunnet indføre den ideelle kontrol.
Og du kunne have været hersker over det nye Europa!
Nu er det imidlertid et spørgsmål om de stadig
regner dig for en af deres. Måske har du mistet din
plads i FIRE's magt-heraki. Du kan godt gyse lidt ved
tanken om at være en af dem, der er udenfor, når dine
gamle venner iværksætter den plan, du har været med
til at skabe.

16

c h i l d s p l a y
[carlton 101]
Manden peger på dig med en avanceret udseende
dims. Det ser ikke ud til at være et våben. Han har dog
et målbevidst udtryk i ansigtet, som du ikke kan lide.
Det er på det tidspunkt smerten rammer dig. Verden
omkring dig flimrer og alt bliver uudholdeligt ´hvidt,
som en overbelyst CCD-celle i et gammeldags
videokamera. Alle lyde overdøves af en orkanagtig
susen. Et øjeblik føler du dig vægtløs, blind og døv.
Som om alle forbindelser til den virkelige verden var
blevet afbrudt. Det eneste du kan registrere er den
dræbende smerte.
Et øjeblik tror du, du er død.

info:

i virkeligheden:
Mark X en teknologisk triumf. En kunstigt fremstillet
kamp- og arbejdsenhed beregnet til brug i rumfarten.

viden:
Hvis du ikke allerede er klar over det, ved du nu, at
Jane Gelton i virkeligheden hedder Mary Lee Centinell
og er astropilot for Eurospatiale.
Hun var med, da I nødlandede med jeres rumfærge
udenfor Metrozone2.
Du har ikke noget hjem, men bliver opbevaret i en
mobil basestation, når du ikke er aktiv.
Den er grim og ubehagelig at opholde sig i. Heldigvis
er du på stand by det meste af tiden.

Så kommer dine systemer tilbage on-line et efter et:
Kampcomputeren som kan analysere dine
modstanderes farlighed og angive
nedkæmpningsforslag. Sensorerne der kan følge
levende væsners varmeudstråling og elektromagnetiske
signatur over afstande på op til 500 m.
Strukturanalysemodulet, der kan fortælle dig, hvordan
forskellige genstande og konstruktioner er sat sammen
(og om nødvendigt: hvordan de lettest skilles ad…) SatNav systemet, der kan angive din position i verden
med 50 cm's nøjagtighed.
Styresystemet fortæller dig, at dit titanium-skelet ikke
har nogen fejl og at alle elektroniske, mekaniske og
biologiske systemer er fuld funktionsdygtige. Der er
dog en ikke-kritisk fejl i dit centrale memory-lager.
Styresystemet foreslår, at du ignorerer fejlen indtil den
kan blive rettet af den system-ansvarlige.
Du ved, at du er en MarkX. En prototype på en
replikant, en avanceret bio-elektronisk robot, der skal
være med til at sikre Euro-Spatiale herredømmet i
rummet.
Du ved også, at du nu kan delete de memoryblokke
i dit system, der indeholder det ulykkelige menneske,
du har lært at kende som Lance Carlton. Dig selv?
Som MarkX har du ingen besværlige følelser. Ingen
personlige problemer. Ingen musikalske
tilbøjeligheder. Du er den rendyrkede teknologiske
magt.
Spørgsmålet er: "hvem er du i virkeligheden?"
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c h i l d s p l a y
[maslyn 101]
Du husker den dragt, du havde på sidste gang I afholdt
det store ritual. Den var naturligvis i læder, og der var
sort fløjl: Den var dekoreret med menneskeknogler og
blanke stålbeslag. Dine bryster var kun halvt dækket af
det blanke læder og dine lår viste sig gennem et net af
flettet ståltråd. Du følte dig som en menneskeæder, da
du gik frem mod alteret. De troende, der var samlet på
pladsen nedenfor, holdt vejret ved synet af dig og nu
ventede de på, at du skulle begynde ritualet.
Den aften var det kun et dyr, der skulle ofres. Dit
særlige trademark. - dit særkende - var, at du gjorde
den slags uden brug af våben af nogen art. Der er så
mange måder at dræbe på.
Senere, indsmurt i blod, tegnede du de forbudte
symboler på jorden, atter blev der stille, mens du
trådte ind i pentagrammet og kontaktede Lilith, den
kvindelige dæmon, Mesterens sendebud. Du følte
kræfterne gennemstrømme dig, og du mærkede,
hvordan de andre troende underkastede sig din magt.
Du husker hvordan forsamlingen eksploderede i vild
begejstring samtidig med, at du mærkede orgasmen
gennemstrømme dig.
Du er Ypperstepræstinden.
Før du blev ypperstepræstinde havde du prøvet lidt
af hvert. Oprindeligt var du uddannet apoteksassistent,
hvor du hurtigt havde opdaget, at der var penge at
tjene ved at sælge de rigtige piller til de rigtige folk.
Ideen voksede, og du fandt ud af, hvordan man kunne
skaffe tingene i større mængder og du havde endda
fremstillet nogen af stofferne selv. Det var på den
måde, du var kommet i kontakt med nogen af de store
fribrydningsstjerner. De kunne bruge dine varer. Du
havde været så fascineret af deres særlige blanding af
vold og underholdning og den særlige kontakt med
publikum, de havde, at du havde besluttet at prøve
selv. Du havde talent for det, viste det sig, og efter
overraskende kort tid var du selv lidt af en berømthed i
branchen. Du blev kendt som Ypperstepræstinden.
Men der manglede noget, synes du. Det var
frustrerende, at det bare var et show, fup, en slags
hykleri. Narrefisse på et højt plan. Alle de
aggressioner, attituder og store bevægelser uden
indhold. Det var i virkeligheden dybt frustrerende.
Du udviklede efterhånden dit helt eget koncept. En
på mange måder indlysende idé - ikke helt lovlig men forbløffende indbringende. Du arrangerede
særlige kampe, hvor man kunne se dig banke mænd
sønder og sammen. For alvor. Uden fup og fidus eller
nogen form for regler. Folk betalte pæne billetpriser og
kampene blev transmitteret på lukkede kredsløb til
mange steder i verden. Det skete selvfølgelig, at du
kom til skade, men det var nu næsten altid dine
modstandere det gik hårdest ud over. Du havde taget
hele dit fribryder-show med over i din nye branche,
selvom du efterhånden tilpassede kostumerne og
attituderne til at 'nu var det altså alvor'. Det gik
strygende, og du synes det var rigtig, rigtig fedt.

Så var det, at folk var begyndt at dø under dine
kampe.
Næste skridt var faktisk indlysende, og du var blevet
en central figur i en lille mærkelig satanistisk bande,
der hurtigt havde vokset sig større med dig og dine
ritualer som trækplaster.
Dit navn er Henrietta Jamieson og det sidste du
husker fra før du blev Gereta Maslyn, er, at banden
havde kidnappet de to nødlandede astropiloter fra
Eurospatiale, og at I var ved at drøfte, hvor meget I
ville have i løsepenge, da helvede brød løs. Hele
stedet blev angrebet af en mellemstor hær-enhed.

info:

i virkeligheden:
Yppertepræstinde i en satanistisk bande.
viden:
Hvis du ikke allerede har opdaget det, ved du nu, at
Nick Heringdons rigtige navn er Mike Drake, og at han
var bandens effektive og tilsyneladende følelsekolde
‘problemløser’.
baggrund
Kommer fra en velhavende familie, som hun hader.
Det er dog ikke så galt. De kan nemlig heller ikke lide
hende. Har egentlig haft en lykkelig barndom, indtil
hun i puberteten i stadig voldsommere grad gjorde
oprør mod forældre og skole.
Hun synes (for det meste) at børn er søde, men
bliver hurtigt træt af dem.
Det samme kan siges om hendes forhold til mænd,
som hun nærmest betragter som et (kort) varigt
forbrugsgode.
tro:
Henrietta er satanist, og tror på den kvindelige
dæmon, Lilith, der er karakteristisk for bandens særlige
Satandyrkelse.
diverse:
Har en dukke, der hedder MotorsavsBarbie, en stor
giftedderkop og en sort kat, der hedder
Nekronymikon.
Ejer en luksuriøs lejlighed på toppen af et halvgammel
højhus i et af Metrozone2’s skumlere kvarterer.
Lejligheden er selvfølgelig indrettet i gotisk stil bortset fra laboratoriet, træningslokalet og det lækre og
velforsynede køkken.
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c h i l d s p l a y
[gelton 101]
Du husker optagelsesprøven til Eurospatiales astropilot-korps. Ligesom mange af de andre, der var med,
var du dengang jagerpilot. Du havde gjort dig flot
bemærket ved grænsekrigene, og folk sagde, at du
kunne få alt, hvad du pegege på.
Du havde omhyggeligt udmanøvreret et par afdine
konkurenter på forhånd, og resultatet udeblev da heller
ikke.
Det var tre år siden nu. Du er altså astropilot for
Eurospatiale. Dit navn er Mary Lee Centinel.
Du husker nu mange ting.
Svimmelheden griber dig og kvalmen bliver
uudholdelig. Som en varm og slimet svovlkilde bobler
det seneste, du har spist, op og lægger sig for fødderne
af Masterson. Du er måske slet ikke sikker på, at du
har lyst til at være Mary Lee igen.
Dine strenge forældre, som betragtede alt, hvad du
foretog dig med mistro og misbilligelse. Du husker de
mange gange, hvor de stod side om side og så surt på
dig: "Tag dig nu sammen, Mary Lee!". "Hvorfor kan du
aldrig finde ud af at opføre dig ordentligt?!".
"Unge piger er så følelsesladede!" ville din far sige
og se på dig med et fjernt blik. Du følte dig som en
laboratorium-rotte.
Du husker også din første store kærlighed, Adler
Steel. Han var en slags rock-stjerne og spillede noget,
der blev kaldt trash-techno. Oprindeligt skyldtes din
interesse for ham vist nok mest, at du håbede forholdet
ville genere dine forældre. Men til at begynde med
havde de stadig bare kigget surt på dig. Indtil du syntes
at nu var du nødt til at flytte sammen med ham. "Unge
piger er så følelsesladede!" sagde din far. "Du kommer
til at fortryde det her, Mary Lee!" Du var kun 16 år
gammel og for dig var det Den Store Kærlighed. Hvor
var du dog dum. Adler Steel kunne få alle de kvinder,
han ville have. Til at begynde med ville du ikke se,
hvordan han var. Det var først da du fandt ham på
gulvet i lejligheden sammen med to kvinder, at du
virkelig kunne se, hvilket fjols du havde været. - Og så
var han oven i købet grim som han lå dér, svedende
og gryntende! - Rockstjernen kigge op på dig: "Nu må
du vist hellere smutte hjem"…
Og du vidste, at dine forældre ville smile
triumferende og fortælle dig, at nu havde du igen
dummet dig. Du kunne ikke holde tanken ud.
Vandrede hvileløst rundt i byen. Kunne ikke klare
endnu et nederlag. Langsomt tog en slags plan form i
din hjerne. Allerede den gang havde du haft en
veludviklet teknisk forståelse, og du vidste at dine
forældre havde planer om en køretur til sommerhuset
den efterfølgende dag.
Du listede dig ind i jeres garage. Hjertet stod oppe i
halsen på dig og blodet pressede sig dunkende
gennem din krop. Det var ikke noget problem for dig
at lave de nødvendige ændringer i bilens computer.
Det sværeste var faktisk at få bremsesyetemet ødelagt
præcist så meget, at det ville gå i stykker på det rigtige

tidspunkt. - Uden at det ville kunne ses bagefter.
Næste dag kom en alvorlig mand og hentede dig i
din skole. "Du må hellere forberede dig på en alvorlig
nyhed." Du skulle aldrig mere møde dine forældres
misbilligelse, og du kunne næsten ikke styre din glæde
ved tanken. Det gik dog over, da du skulle foretage
den formelle identifikation. "Jeg er frygtelig ked af
det," sagde den alvorlige mand. Du kunne se, at der
havde været gået ild i dine forældres bil. Der var dele
af deres ansigter, der var helt forkullede. De havde
stadig det kolde misbilligende ansigtsudtryk, og mens
du brækkede dig i et hjørne, dér i lighuset, oplevede
du en følelse af magt og styrke, du ikke havde kendt
før. Så vidt du véd er der aldrig nogen, der har fattet
mistanke til dig.
Det sidste du kan huske fra før du blev Jane Gelton
er, at du og en kollega var nødlandet med jeres
rumskib og at I derefter var blevet taget til fange af en
sær, vist nok satanistisk, bande.

info:

i virkeligheden:
Astropilot, seriøs karierekvinde og forældremorder.
viden:
Hvis du ikke allerede har opdaget det, véd du nu, at
Lance Carlton også er astropilot for Eurospatiale. Du
kender ham kun under navnet ‘Mark’, og selvom han
har været ganske flink under jeres samarbejde, har han
også virket en smule hemmelighedsfuld.
Han var med, da I nødlandede med jeres rumfærge
udenfor Metrozone2.
Har en ganske pæn, ret veldimensioneret lejlighed i
den pænere del af Metrozone2, og er ugift.
Ejer bl.a. en disk med vejledning i gode manerer, en
bibel samt en computerstyret dildo.
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