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Baggrundshistorien  
Den excentriske 67 årige Sofus Egeborg er en succesfuld forretningsmand med et 
multiinternationalt fly-firma der omsætter for milliarder årligt. Han har arbejdet hårdt for at opnå 
sin status i samfundet kun hjulpet på vej af troen på sine egne ideer og evnen til at træffe de rigtige 
beslutninger… Efter et par blodpropper har den ældre herre dog nedsat aktivitetsniveauet og ansat 
den unge Kitte som sin personlige sygeplejerske. 
Sofus omgiver sig med en lille udvalgt flok mennesker i sin luksusborg. Han ejer flere biler, 2 
privatfly, en helikopter en luksus yatch, en sommer residens i Frankrig samt et stort selskab med 
filialer over hele verden og mange ville nok sige at al den rigdom ville komme i vejen for venskaber 
og familiebånd – men er det sandt? 
 
For at fejre sin fødselsdag har Sofus inviteret til fest med overnatning for de nærmeste på godset 
Egeborg.  
 
Praktisk: 
 
Hvem: 
Dette er et karakter spil med masser af mulighed for intrige. Derfor egner det sig bedst for personer 
der virkelig ønsker det personlige spil og som har lyst til at spille koncentreret. Af hensyn til de 
andre spillere og stemningen i plottet er det nødvendigt at folk overvejer meget seriøst om de har 
interesse i karakterspil og kan give det der skal til. 
Aldersgrænse min. 15 år  
 
Hvor: 
Østre skole, Thisted - Kronborgvej 26, 7700 Thisted 
 
Hvornår: 
Scenariet kommer til at foregå lørdag d. 21. november kl. 17.00 - 01.00 
(bemærk slut tidspunktet kan variere lidt i begge retninger...)  

Hvordan: 
Man tilmelder sig senest torsdag d. 5. november på tilmeldingssiden. Når man er tilmeldt vil man 
blive kontaktet senest d. 16. november via den angivene e-mail, med karakterbeskrivelse og 
nærmere info. Af hensyn til spændingen samt til plottet bedes man holde AL information for sig 
selv. Dette er også grunden til den lukkede tilmelding.  
 
Pris: 
Standart scenarie priser for et ThyRF scenarie. 
Derudover skal der betales 50 kr. til mad pr. person.  
 
Udklædning: 
Da scenariet er nutidigt er det ikke udstyrsmæssigt krævende, men vi ser dog gerne kostumer der 
passer til karaktererne og ekstra effekter der kan gøre personerne med levende og være med til at 
give den rigtige stemning. Man skal gå ud fra at har man ikke udstyret med sig off-game så har man 
det heller ikke in-game (Hvis karakteren ville have medbragt en bærbar så SKAL denne 
medbringes, for at kunne bruges in-game)  
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Vigtigt: 
I opfordres alle til at forberede jeres roller hjemmefra og møde klar til spil kl. 17.00 lørdag aften. 
Overvej jeres roller godt og tænk over hvordan de er som mennesker... Hvis man lægger 
informationer om sin karakter offgame til andre deltagere før scenariet eller mens dette spilles 
betragtes dette som snyd.  
Spil på jeres roller - ikke på jeres viden.  

Tidsperiode for scenarie: 
Vi befinder os i midt 90erne og for dem der ikke er helt sikker på hvad det betyder er her lidt at gå 
ud fra.  

Computer: 
Windows NT 3.51 og Windows 95 er nyeste styresystemer 
Intel Pentium Pro er nyeste computertype 
EBay og Hotmail er lige opfundet 
Netscape bliver brugt mere en Internet Explorer og anses for at være standart internet browser 
Internettet er forholdsvis nyt 
Der findes ikke trådløst netværk 

Mobil: 
Mobiler kan kun ringe og sms 
Nokia 3210 er nyest hotteste mobil telefon 

Verden: 
Den kolde krig er lige ophørt 
Rejser til udlandet eksplodere 
Første retsag mod O.J.Simpson er påbegyndt 

Biler: 
Nyeste biler er følgende: 
Fiat Bravo/Brava 
Ford Galaxy 
Mercedes-Benz W210 
Peugeot 406 
Renault Mègane 
Volvo S40 
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Lars Jacobsen - 35 år 
 
Lars er mange ting… Lige for tiden arbejder han med et nyopstartet computerfirma der leverer 
software løsninger til større selskaber. Det var herigennem han mødte Eva Ravn Egeborg og faldt 
for hende. Han er en fyr med krudt i røven og store armbevægelser, men med hjertet på det næsten 
rette sted. Gennem sin ungdom har han lavet mange ret dumme ting, men han forsøger at starte på 
en ny og med Eva ser det ud til at lykkes… 
Dog skal han trækkes ind i Evas noget mystiske familie. Det morer ham fordi han ikke kender dem 
og fordi de alle er ret mærkelige… 
 
Lars’ syn på Eva 
Hun er en fantastisk kvinde synes Lars – dygtig og samvittighedsfuld – lige en for ham. Han elsker 
hendes varme og forsøger efter bedste evne at leve op til hendes englestatus. Han vil gøre meget for 
at beholde en engel som hende i sit liv! 
 
Lars’ syn på Sofus 
Sofus er den eneste person udover Eva som Lars kender. Han synes den gamle mand er sjov og 
spændende, men som så mange andre er han også en smule lamslået over mandens karisma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
Lars har som en af sine ikke så pæne indtjeningskilder været med til at trække Sofus og hans firma 
gennem en ret beskidt anklage om insider handel og hvidvaskning af penge. Lars blev betalt af en 
ukendt kilde for at vidne falsk til politiet om Sofus. Heldigvis var der ikke beviser nok til at føre en 
retssag og Sofus blev ikke dømt hvilket Lars er glad for i dag da det unægtelig ville have voldt 
problemer for hans forhold til Eva. Lars ved stadig ikke hvem der betalte ham 100.000 for at vidne i 
falsk, men han er ret sikker på at det er en fra den nærmeste kreds omkring milliardæren. Lars har 
endnu ikke fortalt Eva om hans rolle i svineriet og han gruer for den dag det kommer frem. 
 
Tilstede ved festen er også en af Lars’ gamle bekendte Anita Gammelgaard. Hun er en skrupelløs 
kvinde på jagt efter guld og social status og det undrer dig ikke at du ville finde hende her blandt 
Egeborg-familien… Gad vide om Anita stadig lækker sladderhistorier om de rige til pressen??? 
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Johannes Möhl  - 41 år 
 
Johannes Möhl er en 41 årig familiefar og sognepræst. Han er præst i sognet, hvor Egeborg ligger 
og af en eller anden mystisk grund inviterer Sofus ham altid til sine selskaber. Han nyder at tage af 
sted, men er rimelig betuttet over at se hvilken sørgelig forfatning forholdene mellem disse 
mennesker er i. Han vil så gerne hjælpe dem alle og få dem til at indse at livet gemmer mange 
glæder for dem alle hvis de bare ville give lidt slip på formerne og turde elske hinanden… Han har 
set det som sin hellige mission at være sjælesørger for denne flok og på den måde assistere dem. 
Om han så skal gå gennem helvedes ild så vil han have dem til at se deres dæmoner i øjnene og 
blive frie… 
 
Johannes syn på Sofus 
Sofus gemmer ligesom de andre på en hemmelighed, men Johannes ved ikke hvilken. Derudover 
nyder han samværet med den gamle mand der så rundhåndet har støttet sognet og givet penge til 
restaurering af kirken og et nyt orgel. Desuden er han en rar mand. 
 
Mariannes syn på alle andre 
Han kender ikke dem alle særligt godt, men han ved at de alle gør ondt i sjælen og han forsøger 
altid at komme ind bag deres hårde facade for at hjælpe dem som en guds mand bør! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
Sofus har betroet Johannes en aften under en lang samtale at han føler dårlig samvittighed over 
nevøen Hans Christians opførsel. Sofus føler det er hans ansvar at advare folk omkring Hans 
Christian om hans kolde og hjerteløse måde og Sofus beklager at han ikke har kunnet lære Hans 
Christian hvordan man bør opføre sig. Johannes ved også at det går milliardæren meget på at 
familien er så splittet som den er og at der ikke er andet Sofus ønsker end at de alle kunne enes. 
 
Kitte – den unge sygeplejerske tager sig kærligt at den gamle, men selvom Johannes beundrer 
pigens omsorg så nager det ham alligevel at så ung, udfordrende pige er så nær fysisk og psykisk på 
en gammel rig mand. Johannes er bekymret for om Kittes omsorg er ægte. De gange Johannes har 
bragt emnet på bane har Sofus grinet og med et skælmsk smil sagt at folk kan tro hvad de vil og at 
han ikke er flov over at folk forbinder ham og Kitte på den måde. Sofus fortsatte samtalen ved at 
tilføje at han ansatte netop Kitte fordi hun er den hun er. 
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Joachim Christian Ditlev Ahlefeldt – 28 år 
 
Joachim er Sofus’ nevø og er søn af Sofus’ søster Margrethe og Grev Ahlefeldt. Han er vokset op i 
de rige kredse men hele hans natur strider imod den snobbede og ekstravagante atmosfære de rige 
omgiver sig med. Som barn ønskede han at blive accepteret for den han var og ikke som grevesøn 
og dette ønsker er forstærket gennem årene. Af samme grund har Joachim trods familiens rigdom 
arbejdet siden han var barn og da han blev gammel nok rejste han ud i verden for at leve et 
almindeligt liv. I de sidste 4 år har han boet og arbejdet i Australien på en fårefarm. Ikke engang 
familienavnet har han ønsket at bære og derfor kalder han oftest sig selv for Joachim Ahle… 
 
Joachim har med inviteret sin gode ven Sahib med til festen. Han har måttet bruge alle Onkel Sofus’ 
kontakter for at skaffe visum til sin ven, men da de to har arbejdet sammen de sidste 2 år er det al 
besværet værd.  
 
Joachims syn på Sahib 
Sahib er en hårdtarbejdende og dog lidt sammenbidt fyr. Joachim ved at Sahibs liv i Indien ikke 
altid har været let og at der er mange ting den unge mand ikke snakker om. De er dog blevet gode 
venner og han kan godt lide Inderens gå-på-mod. 
 
Joachim syn på Sofus 
Joachim holder meget af sin onkel der selv ikke er vild med søsterens snobberi og den unge mand 
har ofte haft glæde af den ældre mands støtte. Joachim besøger ofte Sofus på godserne når den 
ældre mand får ham hentet i sine privatfly. Sammen har de to tilbragt mange timer sammen med at 
snakke om ideer. Sofus har selv benyttet sig af flere af deres ideer i sine firmaer. På mange områder 
minder de to meget om hinanden, med deres gåpåmod og lyst til at udforske og afprøve nye ideer.. 
 
Joachim syn på Kitte 
På flere af sine besøg har Joachim nydt at tilbringe tid med sygeplejersken Kitte (24 år) der har 
arbejdet hos Sofus i de sidste 2 år. De har længe haft et godt øje til hinanden og har da været 
sammen, Joachim ved dog ikke helt om rygterne om Kittes forhold til den 67 årige onkel er sande 
eller om den 24 årige pige virkelig bekymrer sig om onkelen.. 
 
Joacims syn på Karl-Christian 
K-C og Joachim er som dag og nat. Joachim synes at broderen er alt for involveret i forretning og 
for lidt i livet. Alligevel sammenligner han sig selv med broderen der altid har haft moderens 
kærlighed i særlig grad. Han er heller ikke tryg ved broderens forhold til den ærgærrige Anita, men 
hvis de elsker hinanden fortjener de hinanden. 
 
Joacims syn på forældrene 
Faderen har altid været passiv i forholdet til begge sønner, men Joachim føler en vis forståelse fra 
faderens side. Joacims forhold til sin mor er ret anstrengt da hun altid har forventet meget af 
sønnerne og deres sociale status 
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Karl-Christian Ditlev Ahlefeldt – 33 år 
 
K-C er uddannet på Oxford for familiens penge. Han er opvokset med en luksus og en social status 
han for alt i verden ikke vil undvære. Efter uddannelsen fik han en stilling i Sofus’ firma hvor han 
hurtigt blev anerkendt og avancerede til Sofus’ højre hånd. Af mange på bedre ord kan man godt 
kalde K-C for højrøvet og snobbet. Han er en hård forretningsmand med konkurrencen som 
lokkemiddel. Han vil gøre alt for at overtage firmaet hvilket han føler sig berettiget til og dermed 
opretholde sin levestandard.  
 
K-c’s syn på Sofus. 
Sofus er i K-C øjne både et forbillede og en konkurrent. Han nærer ikke særligt varme følelser for 
den gamle stodder, men må alligevel beundre mandens evne til at drive et firma. Han har længe 
gjort hvad han kunne for at imponere den gamle onkel – dog uden synderligt held 
  
K-c’s syn på Joachim 
Joachim er en nyttesløs lille drivert uden ambitioner. K-C er ubevidst jaloux på broderens frihed og 
hans nære forhold til den gamle mand. Dog er der ikke meget mellem de to brødre og den kolde 
buisnessmands sind er fokuseret på andre ting 
 
K-c’s syn på moderen. 
K-C og moderen tænker meget ens. Den sociale status og magten i samfundet spiller en 
fundamental rolle i deres liv. Moderen er nok den eneste som K-C holder lidt af. Dog ville han ikke 
blinke med øjnene før han solgte hende for højest bydende. 
 
K-c’s syn på Anita. 
Anita er den lille dulle som han indtil nu har moret sig med på den ene og den anden måde, men nu 
er han blevet træt af hende og vil af med hende. Faktisk er hun dejligt ærgerrig og magtsyg, men det 
er alligevel ikke det han søger hos en hustru og han er godt træt af hende… 
 
K-c’s syn på Eva 
Eva er en dygtig forretningskvinde, men alt for blødsøden. Hun er dog den rette for ham som hustru 
og sammen ville de kunne vælte verden. Hun er stærk og organiseret men alligevel lukket og 
tilbageholdende. På mange måder forvirrer hun ham med hele sin person. 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
For at klare sig har K-C fusket med papirerne fra Oxford. Derudover har han pøset alt for mange af 
firmaets penge i de forkerte projekter. For en uges tid siden konfronterede Sofus ham med det flere 
millioner store underslæb fra firmaets kasse. Sofus betroede ham at der skulle ryddes op i dette 
snarest, men ifølge K-C.’s informationskilder har den gamle stadig intet gjort… 
 
K-C har lige slået op med Anita, men følte ikke at han kunne dukke op til festen uden hende. Det 
ville kræve alt for mange svar så han har betalt hende for at tage med i weekenden til Egeborg. Dog 
vil han i stedet gå aktivt efter at få fingre i Eva der i hans øjne er den rette hustru 
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Eva Ravn Egeborg – 31 år 
 
Eva blev som barn adopteret af Sofus da hendes egen mor (ven af Sofus) blev alvorlig syg. Faderen 
har hun aldrig kendt. Moderen ligger nu syg i Schweiz på Sofus bekostning er hun ved at gennemgå 
en lang og meget dyr behandling. 
 
Eva er delvist vokset op på Egeborg og har lært at arbejde i det rige selskab. Hun besidder en 
ledende PR-stilling i Sofus’ firma og er en del af bestyrelsen og kliken omkring milliardæren. 
Hun er en rolig, velovervejet person der arbejder meget for at alle i firmaet skal have det godt lige 
fra fabriksarbejderen til direktøren. Hun er hjertevarm og kærlig mod de fleste og kan ikke lære de 
hårde business metoder der ellers benyttes omkring hende. 
 
Evas syn på Sofus 
Sofus er næsten som en far og alligevel ikke – hun holder meget af ham både som arbejdskammerat 
og som familie. Hun ved at Sofus’ bånd til hendes moder er stærke og hun er ikke selv klar over om 
hun måske i virkeligheden er andet end en adoptivdatter… 
Hun ved at regningerne for moderens behandling bliver betalt af Sofus, men efter at have 
gennemgået regnskaberne kan hun se at pengene ikke bliver betalt af firmaer Sofus officielt ejer. En 
dag så Eva at der på Sofus’ skrivebord lå en udskrift fra en bankkonto på Cayman øerne. En 
bankkonto med et tocifret milliardbeløb på og et selskab i Sofus’ navn som hun aldrig har hørt om. 
Ingen andre synes at kende selskabet heller. 
 
Evas syn på Kitte 
Selvom Kitte og Eva ikke har meget tilfælles så accepterer Eva den unge piges omsorg for den 
gamle mand. Hun har ignoreret alle rygter om at de skulle være elskende og har let ved at se at de er 
gensidigt glade for hinanden. 
 
Evas syn på Karl-Christian 
K-C er en driftig forretningsmand, men alt for hård. Han har ingen følelse for de arbejdere han leder 
og ofte bruger han ret beskidte tricks for at opnå hvad han vil. Hun bryder sig generelt ikke særligt 
om ham, men er for høflig til at vise det. 
 
Evas syn på Lars. 
Eva har næsten lige mødt Lars og det er endnu meget nyt, men hun kan mærke at han oprigtigt 
holder af hende og vil hende det bedste.  
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Sofus Sebastian Egeborg – 67 år 
 
Sofus er en driftig forretningsmand der ved hvad han vil. De mange penge har gjort ham lettere 
excentrisk og mystisk, men der er ingen tvivl om at hans evner og fremragende geni har været årsag 
til succesen. 
 
Sofus har altid været meget fascineret af fly og som barn lavede han ikke andet end at lege med, 
tegne eller studere de flyvende mirakler. Dette benyttede han sig af da han blev ældre og startede sit 
eget firma. Som 21 årig startede han sit eget firma og kun 6 år senere var det vokset til flere 
hundrede ansatte. Nu har firmaet bredt sig til hele kloden og pengene vælter ind.  
Af person er Sofus meget antiautoritær og han hader de magtsyge mennesker rigdom skaber. I 
stedet har han en generel beundring for dem der arbejder sig frem i verden. 
 
Sofus’ syn på Kitte 
Hun er i Sofus’ øjne en sjov lille ting der giver han livslyst og glæde hver dag. Han betragter hende 
som en lille sjov ting der gemmer meget bag det lyse hår og de dumme kommentarer… 
 
Sofus’ syn på Eva 
Eva er et dejligt menneske der vogter meget over sin egen moral. Hun er tilbageholdende, men 
stærk og den helt rigtige til at videre drive det store firma. Hun husker nemlig både de magtfulde og 
de små… 
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Grev Christian Ditlev Ahlefeldt – 67 år 
 
Grev Ditlev er gift med Sofus’ søster Margrethe. Det var et fornuftsægteskab indgået af Greven og 
Sofus, men de har begge fortrudt denne alliance siden. Ikke fordi de ikke er venner, men fordi ingen 
af dem forudså hvor ulidelig Margrethe ville være at leve med.  
Ditlev og Sofus er logebrødre og holder meget af at tosse rundt sammen med den tredje logebroder 
Hans Knebel når de tager sammen på golftur eller andet af den slags 
 
Ditlevs syn på Joachim 
Et eller andet sted må Ditlev beundre sønnens karakterstyrke og lyst til eventyr. Han forstår godt 
sønnens lyst til at flygte fra det hele og bakker ham op i beslutningerne… 
 
Ditlevs syn på Margrethe    
Hun er en strid k…… men de er jo gift og lidt under tøffelen er man vel altid. Deres ægteskab er 
baseret på fornuft ikke kærlighed og har aldrig været det. De bekriger hinanden med kommentarer 
og afvisende opførsel. 
 
Ditlevs syn på Karl-Christian 
Han er sin mor op ad dage og Ditlev frygter at skulle videregive sin titel til den frygtelige højrøvede 
søn. Greven gider ikke at involvere sig i sønnens liv eller blande sig i forretningerne 
 
Ditlevs syn på Kitte 
Kitte er skæg og hun fortjener en god behandling – Ditlev VED at der ikke er noget bag rygterne 
om at Kitte og Sofus er elskende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
Sofus har betroet greven at K.C. har begået underslæb i Sofus’ firma. Det går Greven meget på og 
hans første reaktion var at betale K.C.s underslæb af egen lomme. Da han foreslog dette til sin 
gamle ven nægtede Sofus at tage imod dem da han mente at det ville være gode lærepenge for 
knægten og at firmaet nok skulle klare sig. Greven skammer sig meget over sønnens opførsel og vil 
gerne vide mere om sagen, men han ved dog også at Sofus med garanti har gemt et betragteligt 
beløb væk gennem årene. Penge som ingen i familien kender til.  
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Gudrun Andersen – 45 år 
 
Gudrun er Sofus’ sekretær og har været det siden de sad i samme rum da firmaet var helt nyt. Hun 
blev oplært af Sofus som 19 årig og har været ved firmaet siden. 
Gudrun har længe hemmeligt elsket sin stærke og dygtige chef. Især beundrer hun hans mandighed 
og evne til at tage beslutninger. Hun har altid drømt om at den excentriske ungkarl ville få øjnene 
op for hende og bringe hende til Egeborg som sin brud… Det er dog som om at skæbnen er imod 
hende for hver gang hun tager mod til sig kommer et af de andre familiemedlemmer i vejen og 
kræver Sofus’ opmærksomhed. Gudrun er ligeglad med den store aldersforskel da hun er sikker på 
at hun ville blive den perfekte frue på Egeborg  
 
Generelt er Gudrun en pebermø der ikke tror at andre ønsker det godt for Sofus - kun hun ville 
kunne elske ham ordentligt. Hans afhængighed af hende har styrket denne overbevisning så det 
grænser til psykose. Hun mistænker alle for at have skjulte bagtanker med at være Sofus nær og hun 
forsøger gerne at jage de andre bort fra Direktørens side. 
 
Gudruns syn på Karl-Christian 
En beregnende og ond mand der bare vil have penge og magt fra Sofus. Gudrun ved at K.C har 
begået underslæb i firmaet, men kender ikke omfanget.  
 
Gudruns syn på Eva 
En tilløbende og uvedkommende kvinde uden rygrad – helt forkert i det ærværdige gamle firma der 
er ledet af så stærke mænd. Gudrun ved at Sofus betaler for Evas mors ophold på et sygehus i 
Schweiz og det går hende på at hun ikke kan finde ud af hvilket forhold Sofus har til sin 
adoptivdatters mor.  
 
Gudruns syn på Kitte 
En tomhjernet gås der glemmer hvilken pragtfuld mand hun har med at gøre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
Selvom Gudrun vil det bedste for Sofus har hun tidligere forsøgt at få Sofus dømt for hvidvaskning 
af penge. Hun betalte flere vidner for at vidne falsk til politiet og sendte endda opdigtede 
kontoudtog og regnskaber til politiet i håb om at det kunne afkræve en lang og hård retssag der ville 
få Sofus lidt ned med nakken. Gudrun ved godt at det ikke var pænt gjort, men hun undskylder 
overfor sig selv at dette var nødvendigt for at få Sofus til at søge trøst hos sin rigtige betroede – 
nemlig hende. Hun måtte dog sande at det var en meget dyr omgang og at hun simpelthen ikke var 
dygtig nok til at få den gamle, stærke, stolte forretningsmand ned med nakken. Gudrun ved dog 
med sikkerhed at Sofus har hemmelige kontoer andre steder som ikke engang hun kender til og det 
nager hende. 
Det er et hårdt slag for Gudrun da hun opdager at Lars Jacobsen – en af dem hun betalte for at vidne 
falks går ud med Eva og at han også er med til festen. 
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Amalie Margrethe Egeborg Ahlefeldt – 54 år  
 
Margrethe er søster til Sofus og hun har hele sit live levet på broderens succes. I perioder har hun 
arbejdet i firmaet, men oftest er hun en livsnyder der gerne vil leve i luksus og imponere de højere 
kredse med sine middage og sine pelse. Hun færdes kun blandt dem der er noget i den høje sociale 
kreds. Hun giftede sig til en Greve titel på Sofus’ og moderens opfordring. 
 
Margrethes syn på Sofus 
Hun glorificerer broderen højlydt og elsker ham meget fordi han altid har taget sig af hende. Han er 
hendes livs støttepæl og økonomiske sikkerhed. Dog irriterer det hende at han altid støtter Joachim i 
hans skøre påhit 
 
Margrethes syn på Joachim 
Hun elsker Joachim, men han er i hendes øjne familiens sorte får. Han vil ikke indtage sin 
retmæssige position i samfundet og fremme sin sociale rang. Han er en vild og uregerlig knægt der 
bare flakser rundt – han skule tage at gifte sig standsmæssigt og slå sig ned.     
 
Margrethes syn på Karl-Christian  
Han er enhver mors drøm – en dygtig forretningsmand med succes og mange penge. Han gør alt det 
rette og lever op til ideen om en rigtig mand. Især er han en fænomenal leder og meget klog. 
 
Margrethes syn på sin mand Grev Ditlev 
Han er nødvendig pga. Sin position i samfundet, men ellers har hun ikke meget forhold til sin mand 
– de passer ofte hvert deres. 
 
Margrethes søn på Kitte 
Hun hader – hader – HADER den lille gimpe der vimser rundt og tror hun er noget. Margrethe er 
overbevist om at den unge blondine bare er ude efter broderens penge og da det ser ud som om han 
er glad for hende så skal hun nok få narret alt for meget fra ham. Hun er en veldrejet lille tøs der 
ikke overhovedet hører til blandt dem. Hun er påtrængende og regner sig selv for hjemme på 
Egeborg. 
 
Margrethes syn på Anita 
Der er en forståelse mellem de to kvinder. Alligevel vogter Margrethe på Anita netop fordi hun ved 
hvad en kvinde der er sulten efter status vil gøre for at nå sit mål. 
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Kristine Nyholm – 24 år 
 
Kaldes kun Kitte 
 
Hun er ikke helt færdig uddannet sygeplejerske (mangler et år i at færdiggøre). Hun har arbejdet for 
rigmanden Sofus i 2 år og nyder at være den grimme ælling i de riges andedam… hun er en glad og 
udadvendt pige der siger tingene som de er. Oftest er hun indbegrebet af en blondine, men hun er 
klogere end hun giver udtryk for! Hun kan ikke tage dem alle seriøst med deres dyre pelse og 
snobberi, men som hovedregel har hun ikke noget imod nogen. 
 
Kittes syn på Sofus 
En kær gammel mand der har brug for at blive taget af. Hun holder meget af at vimse rundt og 
passe ham op – især fordi hun synes at kunne more den gamle… 
 
Kittes syn på Joachim 
Han er den store kærlighed – De har mødtes og har været sammen et par gange når Joachim har 
besøgt Sofus. Han er en ung initiativrig mand, der har turdet rejse ud i verden og arbejde… 
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Daniel Rasmussen – 50 år 
 
Daniel er halv englænder og har gået på butler skole i England i et par år. Han har arbejdet for 
Sofus siden han byggede godset Egeborg. Han er meget trofast og pligtopfyldende i sit arbejde. 
Butler ære og høflighed fylder meget i hans liv. Han er velovervejet og høflig og går meget op i den 
rette plads og afstanden mellem herskabet og ansatte. 
 
Daniels syn på Sofus 
Herren har altid ret og som ansat under ham har man en opgave der skal udfyldes på bedste måde. 
Han er en dygtig og stærk mand der driver sit hus godt, men en anelse skør er de rige altid. Daniel 
vil til enhver tid forsøge at udføre Hr. Egeborgs vilje… 
 
Daniels syn på Kitte 
Kitter en mærkelig lille dame der har glemt sin stand. Herren burde have været bedre tjent med en 
ordentlig sygeplejerske nej så hellere en dame som Gudrun – Egeborgs sekretær. 
 
Daniels syn på Eva 
Hun er ikke helt en del af herskabet men Daniel accepterede den unge pige der kom som en 
fremmed til huset og tog sig af hende som en del af husstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
 
Som butler har Daniel samlet en masse information op. Blandt andet at Karl-Christian har begået 
underslæb i firmaet for mange millioner kr. 
At Evas mors hospitalsregninger betales af Hr. Egeborg 
At Gudrun er ret forelsket i Sofus  
At Sofus lægger skumle planer om testamentet 
At Anita Gammelgård er gravid – måske med Karl-Christians barn 
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Anita Gammelgaard – 31 år 
 
Anita er et rigtigt selskabsløg. Hun har lært at begå sig blandt de rige og opføre sig som en 
sofistikeret og veluddannet kvinde. Hun vil gøre næsten alt for penge og status og har kæmpet sig 
vej gennem de sociale lag. Hun har måttet ofre meget for at komme til det stadie hun er nået og med 
forholdet til den rige Karl-Christian ser det ud til at hun har skudt papegøjen. 
Anita vil gøre alt for at holde fast i sin gevinst selvom hun fornemmer at Karl-Christian ikke er 
forgabt i hende.  
Ved siden af sit liv i de høje kredse lækker hun sladderhistorier til de kulørte blade… nogle gange 
graver hun historier frem og skriver under et alias – til de riges store ærgrelse… 
 Anita ser konkurrence i alle kvinder der færdes omkring hende og hun kan blive en strid fjende 
hvis hun udser sig et offer. Hun er magtsyg og pengebegærlig og hungrer efter de riges liv 
 
Anitas syn på Karl-Christian 
Han er den rette for hende. Med ham ville hun kunne skabe sig det rette liv med den rette luksus og 
intet skal få hende til at slippe ham… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
Karl-Christian har lige slået op med Anita om natten før selskabet og hun er desperat. Hun har 
nemlig lige fundet ud af at hun bærer hans barn. K.C. har dog betalt hende 10.000 for at tage med til 
festen som hans date for ikke at miste ansigt. Heldigvis har Sofus lovet at hjælpe med sagen og hun 
ved endnu ikke hvad det indebærer, men måske er den gamle ikke så slem alligevel. 
Til aftenens fest støder hun pludselig ind i Lars Jacobsen en af hendes ”bekendte” fra fortiden. Han 
smilede skummelt til hende og hun ved at han kender hendes hemmelige sladderblads skriveri – gad 
vide om han fortæller det til nogen? 
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Kim Hansen – 25 år 
 
Kim er en ung nyuddannet politimand 
Han har altid elsket krimier og har gennem hele sin barndom brugt meget tid på at lege spion eller 
detektiv. Han ser konspirationer overalt og tror helt sikkert på hvad han læser om FBI og CIA… 
Han er vokset op i byen og har haft en ret hård barndom. Hans livs lys er arbejdet som politimand 
som han tager meget alvorligt… Han er inviteret med til festen undercover med Hans Knebel som 
er hans chef og god ven af Sofus fordi Knebel frygter for Sofus’ liv. Dette er det helt rette for ham – 
nu kan han nemlig gøre indtryk på den snart pensionerede politikommissær Hans Knebel. Han 
ønsker ligefrem der sker noget så han endelig får mulighed for at bevise hvem han er og hvad han 
kan.  
 
Kim er opsat på at løse denne opgave på bedste måde og intet må gå hans næse forbi. Især ikke da 
han netop er blevet aspirant til at blive optaget i PET og at hans opgave denne aften er at finde ud af 
alt han kan om Sofus Sebastian Egebors bagland, da der er mistanke om smugling, narkohandel og 
hvidvaskning af penge. 
 
Kim foragter de rige der får alt serveret på et sølvfad og han er overbevist om at de alle skjuler 
noget eller pønser på noget – ingen må gå fri! HAN vil finde sandheden om han så skal grave i al 
evighed…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
Kim ved gennem Hans Knebel at bedrageriet er slemt i Sofus’ ”familie” hans nevø har bedraget den 
game som ikke vil rette anklage – dumt nok! og milliardærens sekretær har betalt flere vidner for at 
anklage ham for hvidvaskning af penge. En anklage der dog ikke førte til noget, men Kim føler 
alligevel lidt sørgmodighed for jetsetternes kolde måde at være overfor hinanden. Kim har set Lars 
Jacobsen være en af de falske vidner da de kom til stationen. Hvor skummelt at den mange mand 
overhovedet vil se disse folk til sin fødselsdag. 
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Christian Dahl – 36 år 
 
Christian Dahl er Sofus’ advokat.. Han er medejer af firmaet Dahl og Søn sammen med hans far der 
nærer stor tillid til ham – i modsætning til mange andre i den mandsdominerede verden. Hun ved alt 
om Sofus og har været hans fortrolige gennem længere tid. Hun nærer dyb respekt for den 
excentriske mand og er villig til om end med en hovedrysten at udføre hans testamentale vilje til 
punkt og prikke – selvom det er en mystisk opgave. 
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Hans Knebel – 65 år 
 
En god og gammel ven af Sofus – en snart pensioneret politikommissær med mange opklarede 
sager bag sig. Han er rolig, men vil have opklaret alt. Hans Knebel ved at der foregår mange skumle 
ting i kliken omkring den gode ven og han stoler kun på meget få. Hans Knebel er i loge med Sofus 
og greven og de tre mødes ofte og snakker. På det sidste har Hans Knebel følt at der var noget galt 
med den gamle – som om han tænkte meget over ting. Hans Knebel frygter også at der er noget 
langt værre undervejs. Hans gamle kommisær-fornemmelser alarmerer højlydt da der er visse tegn 
på at nogen rent faktisk vil skade den gamle og med de mange milliarder der så kan arves kan alle 
være de skyldige. Hver gang Hans har forsøgt at advare Sofus har denne slået det hen med en latter 
og sagt at han bekymrer sig for meget. Hans Knebel har derfor taget sagen i egen hånd og til 
fødselsdagen har han medbragt sin unge assistent som hjælp hvis noget skulle ske. 
 
Hans Knebels syn på Sofus 
En rar ven med en god indsigt og et godt hjerte. Der har været mange rygter på stationen om at der 
foregår noget skummelt i Sofus’ firmaer, men hver gang er det lykkes for Sofus at afværge 
katastrofer. Knebel er sikker på at det er familien der laver ballade, men Sofus nægter at rette 
anklage mod nogen. Knebel mener at Sofus i sin alder bider over for meget og at han bare burde gå 
på pension så de i logen fik tid til at spille golf og hygge. 
 
 
Knebels syn på familien 
Gribbe stort set hele bundtet. Eva er en adoptivdatter der lader til at være sød, men som snylter, 
Kitte en lille sexet tøs med ambitioner om at arve, nevøerne begge snyltere – den ene værre end den 
anden og især K.C er der direkte beviser for at have begået underslæb, Joachim bare en lille 
døgnflue der ikke gider tage ansvar. Gudrun har forsøgt at få Sofus dømt med falske beviser 
sammen med Lars Jacobsen som nu dater Eva – sikkert for at få rigmanden ned på en anden måde. 
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Søren Fuglsang ”Dims” 28 år 
 
Søren er journalist på den lokale og ret kedelige ”sprøjte” han har i løbet af sin ikke lange, men 
alligevel modne karriere (hvis man da kan kalde det en karriere) fulgt rigmanden Sofus. Allerede da 
Søren gik på Gymnasiet fik han lov til at lave et interview med den karismatiske mand og siden da 
har han med stor interesse fulgt manden der startede ”på gulvet” men som nu er en af verdens 
førende indenfor fly-transport.  
Søren føler sit liv står lidt stille. Det er endnu ikke lykkes for ham at skrive den ”store historie” så 
de større aviser får øjnene op for ham. Han har dog haft chancen for at skrive flere ”beskidte” 
artikler om bl.a. Sofus og flokken omkring ham, men af én eller anden grund får den 31 årige 
journalist en dårlig smag i munden ved tanken om at tilsvine Sofus offentligt. Sofus har dog flere 
gange ladet Søren være den der rapporterede fra selskaber eller fik eksklusive interviews med ham. 
Bl.a. var Søren den der var til stede da Sofus adopterede den unge Eva der er en del af koncernen 
Egeborg.  
 
Efter Sofus’ sygdom er Søren dog sikker på at et magtskifte er på vej og han vil være den første til 
at være på pletten når den slags sker. Han er endvidere sikker på at ikke alle vil lede firmaet med 
samme glød og interesse som Sofus og Søren føler ikke den samme forpligtelse overfor de andre 
som han har følt overfor Sofus. 
Søren Fuglsang nærer et brændende ønske om at vide hvad der foregår i det hemmelige og ret 
lukkede rigmandsselskab omkring Sofus Egeborg. Hvilke hemmeligheder skjuler de alle og hvilke 
rolle spiller det i overtagelsen af firmaet. Søren er overbevist om at ikke alle de tilstedeværende har 
rent mel i posen… NOGEN må vide NOGET og HAN skal være den der skriver om det. 
 
Sørens syn på Sofus 
En karismatisk og meget dygtig mand der både har glød og gnist til at gennemføre ting og som ikke 
er bange for at gå egne veje – helt klart en stor mand, men mon ikke alle store mand har måttet gøre 
noget mindre stort for at komme på toppen? 
 
Sørens syn på Eva ravn Egeborg 
En sød kvinde oplært af de bedste og med ben i næsen, men hvorfor adopterede Sofus mon kvinden 
og hvad er hendes baggrund for at være der? 
 
Generelt. 
Søren kender dem alle og deres tilhørsforhold. Sofus’ søster er en strid madamme med alt for 
mange penge – hun er gift med en greve som hun har under tøffelen. Greven, Sofus og 
Politikommisæren er logebrødre. Greven har to sønner. Den ældste er i Sofus’ firma, men er en strid 
krabat selv og der går mange rygter om ham. Han har et forhold til den unge Anita, men det er 
alment kendt at han er hende groft utro med alle andre. Den yngre søn er en anelse mere spændende 
og tjener på en fårefarm i Australien. Ikke noget særligt i spillet om magten men altid god for en 
personlig og vedkommende historie som de unge kvindelige læsere ville savle over – godt at have i 
baghånden!  
Sekretæren og Sygeplejersken er meget forskellige men begge ikke noget særligt. Dog funderes der 
meget over hvilket forhold der mon er mellem den unge Kitte Nyholm og den rige Sofus og om 
hvorvidt hun har besnæret ham til at blive gift med sig. 
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John Melbourne 42 år 
 
John er advokat tilknyttet firmaet I.T.C. (Industrial Technical Components A/S) som har 
hovedkvarter i Calcutta, Indien. John blev uddannet advokat i USA og har i mange år været 
tilknyttet I.T.C som producerer robot og tekniske komponenter til våbenindustrien. John ved godt at 
det ikke er en pæn branche, men han har aldrig været en helgen og efter at han har fået arbejde i 
denne industri har han for ledelserne i diverse firmaer indgået aftaler der ville skræmme selv 
djævelen. F.eks. handel med råvarer som Tental fra Afrika som betales med blodpenge fra 
våbenindustrien. Det giver udvikling javist, men de der virkelig skummer fløden er de vestlige 
investorer. John tjener selv pænt på disse aftaler som er rigtig dårlige for U-landene, men det har 
også ofte sat ham i både farefulde og lovmæssigt usikre situationer. John har for nylig indgået en 
aftale om 150 kg Tental købt for 1.5 million som i den vestlige verden nærmere er 1.5 milliard 
værd.  
 
Gennem sine mange aftaler har John stiftet bekendtskab ikke blot med Sofus Sebastian Egeborgs 
firma, men i særdeleshed med et af bestyrelsesmedlemmerne i firmaet Hans Christian Ditlev 
Ahlefeldt. H.C og John har et fælles forståelses grundlag og synes ofte ganske enige i hvordan ting 
bør fungere, Desværre lader det til at den unge mand har visse besværligheder med at få sin onkel 
Sofus til at forstå at beskidte tricks kan være nødvendige i denne branche. Netop nu arbejde H.C. og 
John på at få en aftale i hus netop om køb af varer fra Indien – det eneste der mangler er Sofus 
underskrift som H.C. håber at kunne få på onkelens 67 års fødselsdag. Af samme grund har han 
derfor inviteret John med til festen med onkelens tilladelse under påskud af at de har vigtige ting at 
diskutere. Hvis aftalen går i hus står både John og H.C. personligt til at tjene godt – hvor ville det 
hele være lettere hvis H.C. styrede firmaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
John står i skyggen af en corporation som han udmærket godt ved har tilknytning til mafiaen. Han 
lukker selv øjnene for mange ting, men da han ikke er dum er han godt klar over at han er i lommen 
på nogle beskidte fyre. Han har mere en end gang med nød og næppe klaret sig fri af 
myndighederne. Han har ikke selv måttet slå ihjel endnu og holder helst sine hænder rene, men han 
har set andre myrde og kender de kneb der bruges i miljøet. 
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Sahib Rapanujah 27 år 
 
 
Sahib er ung mand som har kæmpet sig vej op gennem det indiske kaste system og har brudt med 
de ellers fasttømrede regler i hans land. Sahib har mange ting i bagagen og det eneste han drømmer 
om er frihed og lighed for alle i sit land. Han har forældre og 4 søstre der netop nu overlever kun 
ved hjælp af de penge han kan sende hjem hver uge og for deres skyld får han gerne jord op under 
neglene ved ”beskidt” arbejde.  
Sahib blev allerede da han kun var 15 rekrutteret af en lokal bande til at udføre små-jobs og siden 
da er han steget i graderne så han nu arbejder som betroet ”ansat” under en mafiaboss der dækker 
sig under at være direktør af firmaet I.T.C. (Industrial Technical components) Sahib ved at dette 
firma tjener fedt på at handle med våben og røvrende U-lande som Indien, men han ved også at 
uden denne beskidte handel ville der ikke på sigt være nogen mulighed for udvikling i hans land. 
Han ved at penge tjen uærligt er bedre end ingen penge og han er træt af selvretfærdige rige 
røvhuller der har deres moralske holdninger stukket op i røven. Uden ham ville hans familie sulte 
og hans søstre blive voldtaget af mænd fra højere kaster. 
 
For at kunne bringe udvikling til Indien er det nødvendigt at en aftale mellem I.T.C. og Sofus 
Sebastian Egebors firma bliver underskrevet. Så vidt Sahib ved er Sofus en moralsk støtte, men 
hans nevø – den mere lumske Hans Christian står for at skulle arve firmaet hvis den gamle skulle dø 
og han er alt andet lige bedre for alle at arbejde sammen med.  
 
Sahib har derfor for nogen tid siden fået til opgave at komme nær den gamle milliardær for at få han 
”fjernet”. Han har gennemlæst mulighederne og da hørte om Sofus’ nevø – den blødsødne Joachim 
Ahle som hellere klipper får i Australien end leger direktør vidste han at dette skulle være hans 
indgangsvinkel til familien. Han har gennem de sidste 2 år arbejdet sammen med Joacim på 
fårefarmen i Australien for at blive ”venner” 
 
Sahibs syn på Joachim 
Mod sin egen vilje må Sahib indrømme overfor sig selv at han har nødt de sidste par år hvor han er 
kommet til at holde af, ikke blot det ærlige arbejde, men også den unge greve søn. Han er ked af at 
skulle volde Joacim sorg, men for at hjælpe sit land ser han sig nødsaget til at udføre sin opgave.  
 
Da Joacim hjalp ham til Danmark og endda benyttede sin onkels kontakter for at skaffe visum til 
Sahib vidste han at tiden var inde til at udføre ”jobbet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmeligt 
 
Sahib har fået til opgave at myrde Onkel Sofus til festen. Da Sofus skal underskrive en kontrakt er 
det dog vigtigt at han IKKE udfører mordet før efter midnat – uden underskriften vil aftalen falde til 
jorden. Sahib er blevet udstyret med nogle giftige, opløselige piller til opgaven, 
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TESTAMENTE – Hemmeligt! Læses kun af Advokaten 
 
Kitte: arver under alle omstændigheder - skødet til sommerhuset i Frankrig samt sportsvognen 
 
Margrethe: skal få Joachim til at fri til Kitte – arver Egeborg samt vedligeholdelsespenge 
 
Christian Ditlev: skal søge om skilsmisse fra sin hustru – og gennemføre den – arver 10,3 millioner 
til logen. 
 
Joachim. Skal få sin bror til at indse at der er andet i livet end magt og penge -  arver 7,2 millioner 
samt et privatfly og fårefarmen i Australien. 
 
Karl-Christian: skal gifte sig med Anita og vedkende sig barnet – arver Egeborg kunstskat (anslået 
værdi 37.9 millioner). Derudover skal han bryde med alle forbindelser til firmaet og overlade resten 
til Eva. 
 
Gudrun: Skal få butleren Daniel til at fri til sig – arver 5,6 millioner 
 
Daniel: Skal få de andre til at gennemføre deres opgaver bedst muligt – arver 3,1 millioner 
 
Eva: skal konfrontere Karl-Christian med underslæbet og få en aftale i hus om afbetaling – arver 
retten til at lede firmaet + 15 millioner 
 
Hans Knebel: Skal være familiens samvittighed ved grave alle usandheder og hemmeligheder frem 
på bordet så ingen længere skjuler noget for nogen. – arver 2.5 million og Sofus’ eksklusive 
samling af merskumspiber.  
 
De skal alle forhandle sig frem til en fordeling af aktierne i firmaet 75 % af aktierne er til deling 
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TANKER OM SCENARIET – Udleveres efter spillet 
 
Ideen bag dette scenarie er et intrige setting bygget på et selskab hvor alle på en eller anden måde 
har en agenda eller ønsker. Der lægges op til det personlige spil karaktererne imellem. I det hele 
taget kan der spilles på mange ting omkring Sofus og de forskellige individer. I hvilken retning 
spillet vil gå kommer meget an på de personer der spiller…  
 
For at få scenariet skubbet i den rigtige retning bør i hvert fald advokaten og Hans Knebel være 
medarrangører da disse personer holder mange af trådene i spillet og da karaktererne som spillede 
personer ikke ville fungere.  
  
Historien 
Når spillerne samles er det dagen efter selskabet. Advokaten fortæller ved morgenbordet at Sofus 
Sebastian Egeborg netop er blevet afhentet af ambulancefolk og af lægen er erklæret død. 
Dette giver en masse spekulationer om hvor vidt det er en naturlig død eller om en af de 
tilstedeværende ønskede Den rige mand død for at få del i arven.  
Advokaten har som et naturligt led tilkaldt milliardærens ven Politikommissær Hans Knebel som 
medbringer en assistent 
Politiet samt Sekretæren og journalisten er automatisk årvågne og søgende efter svar. Hele 
mordteorien udvikles undervejs evt. ved fund af dødbringende gift (der kan evt. undervejs gives 
flere hints som f.eks. spor i soveværelset – en hurtig nedskrevet advarsel fra Sofus eller andet) 
 
Efter en tid begynder Advokaten at indkalde de forskellige arveberettigede for at fortælle dem at de 
for at få del i arven må opfylde en opgave men den klausul at de ikke må fortælle til andre hvad 
opgaven går ud på.. Hvis opgaven ikke er løst inden spillets slutning vil man ikke få sin tildelte del 
af arven. 
 
Har man længere tid (eks. Et scenarie over 5 eller flere timer) kan der digtes videre på historien.. 
Evt. kan Sofus have iscenesat sin egen død for at se hvilke reaktioner der ville komme fra de 
nærmeste omkring ham. Derudover er der muligheden for at lade advokaten eller Kitte blive de 
indlysende syndebukke… 
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