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20.45 Vi samles i konferencesalen og h¢rer et sp�ndende opl�g af professor Sunensen.
Sunesen er forsker pa K¢benhavns universitet,
Den mest sp�ndende legende han er st�dt pa,

hvor han forsker iafrikanske legender.

er legenden om Denbla leguan og dens �g.

En forhistorisk ¢gle, hvis �g menes at have overnaturlige krafter. Han fort�ller om
den rejsende,

quatermamn, der under en ekspedition,

i slutningen af !800-tallet,

find

finder frem til en bro omgivet af k�mpe statuer, b�rende pa fade med ild.
Pa den anden side af broen star en m0rk skikkelse,
han husker,

med et lysende �g- Det n�ste

er at vagne opi en kano, flydende pa en flod, la�gt derfra.

Professor Sunesenfortooller ogsaom hvordanKaj Olsen,

til en af professoreans fored�ag

havde v�ret yderst interresseret i historien om den Bla Leguano Efterf¢lgende havde d
de skrevet sammen,

og Kaj Olsen havde v�ret meget opsat pa at tage af sted pa ekspedi

tion med Sunesen. Pludselig stopper kontakten fra Kaj Olsen og Sunesen h¢rer ikke fra_
ham i ca.

9 maneder. Rygter gar om at han er taget til Afrika.Senere kontaktes Sunesen

af Den Amerikanske Efterretningstjeneste,
indblandet i nogle diamanttyverier,
Nu anmoder Politiet om hvores hj�lp,

omkring Kaj Olsen der me nes at v�re

i NY.
til at finde ud af hvQQ

meget han ved ,

om

Den bla leguans legende.
2!.05 Vi sendes op til vores nuv�rende hovedkvaeter,
ing

hvor vi begynder rapportskrivn-in
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2I:II

Afgang til Haukes hus

Vi gar mod muse umspladsen,

og m¢der en agent der

viser os hen mod huset. Vi banker pa og bliver modtaget af en kvinde, der lidt fo
rviret viser os ind

� stuen.

Derinde finder vi Haukes �reste,

spakonen Else.

Else sidder med en spakugle mellem hrenderne, omgivet af tarrokkort. Hun for
nemmer straks Veres intentioner om unders¢gelsen af huset. Nogen af hos holder
hende hen,

mens resten unders¢ger huset. Pa bordet ved siden af spakonenen krystal

af ukendt oprindelse.

i det tilst¢demde rum finder vi Else og Haukes sovevrerelse.

Intet mistrenkeligt her. Pludselig siger spakonen noget om en Bla Leguans reg,
og den anden dame, der ¢jentsynligt er Hauke og Elses datter,
om at den Bla Leguan eriiger d¢d og ¢delreggelse.

begynder at skrige

Ii samles omkring spakonen og hun

fortreller at vi b¢r ga fordi der er nogen efter os.

Inden vi gar viser datteren os

en seddel med en skitse over noget vi umiddelbart ikke kan genkende, et kort af en
art. vi forlader stedet kl 21:18.
21�23 ankomst til hovedkvarteret.

21;40

Vi bliver sendt op i kirketarnet for at holde �je med en melding der vil

blive sendt i morse. Da vi ikke ved hvilken retning meldingen vil komme fra,

sretter

v1 en person ved hvert af de frie vinduer i tarnet. I det fjerne ses pludseligt et
lyssignal og vi skriver meddelelsen nedo Derefter ga r vi ned til en

kodestation,

hvor vi ud fra vores melding skal finde frem til det korrekte hulkort der passer 1
en kodemaskine. Vi kommer frem til at hulkort nr. 5 er det rigtige og i kodemaskinen
fremkommer f¢lgende ordl Bandem¢de, L¢rdag, Skoven, Syd, Holbrek.
4

Vi gar derefter tilbage til hovedkontoret.
22:15

t\l

.
"11"1ng 1
. Holb�ks gamle museum, hvor der er kommet
Vi bl1ver sendt ned en udst1

en opringning fra,

der omtaler et indbrudo Pa museet m¢der vi en museumsvagt,

der

ear faet et slag i hovedet.
Manden fortreller om hvordan han er blevet overfaldet af
en graharet mand med almindelig kropsbygning, if¢rt en lang bla overfrakkeo
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Vagten erindrer ikke at have kontaktet politiet og er forundret over vores
tilstedevmrelse.Vi unders�ger gerningstedet lidt nmrmere og finder ud af at der

i udstillingen kun erl8 diamanter tilbage, hvor der f�rhen var 3 0. Desuden mangler
der e� larbensknogle fra et menneske. Vagten har benyttet e• anden knogle til at
forsvare sig selv imod overfaldsmanden. Han har �jensynligt ramt gerningsmanden i
hovedet,

hvorved en del blod er havnet ud over udstillingen. Vi gar

tilbage til

hovedkontoret kl 22:25
22:3 3

Vi be8mger os hen mod en k�bmandsbutik, hvor der i f�lge vores oplysninger

bliver handlet med stjalne di�� �t
k�bmanden,

r

fra et stort kup i NY.

Til at handlle med

har vi faet udleveret 2000 danske kroner samt en 24 karats guldbarre.

Vi bliver f�rst afvist, men ved visning af kontanter,

bringer de os venligt inden

for. Da vi skal k�be diamanterne s a billigt som muligt, pr�ver vi i starten at lmg_
ge et beskedent bel¢b for at mildne k�bmanden. Da pengene er givet kommer en anden
mand ind i rummet. V.d
harde forhandlinger, lykkedes det as at ga derfra med penge
i behold, og diamanter gemt i salen pa de medbragte herresko. vi gar tilbage til
hovedkontoret.
22:52

Vi hopper ombord pa en lastbil, og bliver k�rt til en kaserne, hvor Lullu

Belle venter. Vi snakker med hende om Kaj Olsens aktiviteter, mens vi nyder et glas
koldt mblechampagneo Efter at have snakket med Lullu, bliver vi sen£t ind til et til
st�dende rum,
stjernekort,

hvor Proffesser Sunesen har l�st den mldgamle kode. Han viser os et
hvor man kan se leguanens stjernebillede. Derefter bliver vi prmsenteret

for professerens oversmttelse af det fremmede alfabet. Vi far at vide at alfabetet pa
flere mader ligner vores, bare med fmrre bogstaver. Derefter bliver vi sat til at
aflmse teksten pa en stentavle. Oversmttelsen ses 1 bi l.ageto Vi bliver sendt videre
og kommer ned i garden hvor en agent fortmller os at vi skal op og m�de Kaj Olsen
i hans hjemmebiograf.
for at vL\

Ved indgangen til biografen m�der vi en vagt ikke er ret meget

forstyrrerKaj. Da vi fortmller at Lullu

har sendt os, giver han os lov

til at komme ind. Da vi kommer ind i biografen sidder Kaj og taler i telefon. Han
er ret sa oprevet og raber

op om et indbrud der er mislykkedees. Han nmvner at en

af hans mmnd er blvet sa�&t under indbr�ddet.
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Vi s�tter os ned,

og foregiver at se den igangk�rende film .. Kaj forts�tter samtalen

hvori han fort�ller at han er i besiddelse af den ene larbensknogle der blev
stjalet fra udstillingen pa museet og at han beh�ver dem begge, i aften .. Han fort�ll
er ogsa at koden skal bruges i morgen. En kurer kommer ind i lokalet med en pakke til
Kaj og de gar sammen med en vagt ind i det tilst�dende rum. Da vi er sikre pa at vi
er alene, ransager vi lokalet for informationer. Pa 2 store stentavler er indgraveret
symboler af samme oprindelse som den stentavle Prof.

Sunesen intruducerede os for.

I en pyramide med en aben side genkender vi straks den Bla Leguans stjernebillede. Pa
leguanen finder vi tre diamanter. Pa Kajs skrivebord finder vi en star kasse med penge
samt den omtalte larbensknogle.

Ogsa en seddel omhandlende et muligt indbrud er at

findeo Pludelig h�rer vi stemmer og vi skynder os at s�tte os tilbage i s�derne.
Kaj kommer ind og vi siger at vi hilser fra Lullu, hvorved han bliver meget glad og
inviterer os til et festarrangement L�rdag aften. Han sender kureren af sted med en
rullelignende pakke, og vi skynder os at afslutte samtalen for at skygge personen.
Vi f�lger ham gennem Holb�ks gader i et godt stykke tid og holder os ude af syne ..
Ved et r�dt hus stopper han op og afleverer pakken til en kvindelig agent og vi
beslutter os for at f�lge efter hende.

Idet vi runder et hj�rne, bliver vi over

rasket af agenten. Vi er blevet opdagetl

Vi gar tilbage til hovedkontoret.

23:39 Vi bliver sendt til den lokale b�vderding for at Haukes bev�gelser. Da v1 kommer
ind sidder han og skjuler sig bag en avis og har en forbinding om hovedet.
Vi gar op til baren og k0ber en omgang til v�rtshusets lystige bes¢gende.
i � kke � ar
�r�� rgerat5 �ra
s e
er

Da Hauke

op�rksomhed pa ham, ser han sit snit til at forlade stedet. Vi
og forf�lger ham et godt stykke. Iet kart ¢jebliks uopm�rksomhed

mister vi ham af syne. Vi gar derefter tilbage til hovedkontoret.
00:11 Vi k¢rer i lasbil til vores overnatningsted og forts�tter rapportskrivning.
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Vi sendes af sted af politichefeh til et ullykessted i en bunkero Pl og

Pa bliver informeret om situationen og videregiver derefter oplysningerne til resten
af patruljen. Vi far at vide at der befinder sig en hardt saret person i-nde i den
br�ndende bunker. Vi bliver if¢rt gasmasker og hanskerog tildeles et tov til at holde
os samleto Personen ligger ved nedgangen til 2. plan og at vedkommende ligger pa en

bare. E.t andet redningshold er omkommet pa grund af manglende gasmasker.

Vi bliver

f¢rt ind i bnnkeren og kravler langs den h¢jre v�g for at na personeno Vi

finder

frem til den tilskadekomne og bringer ham hurtigt med udo Da personen kommer ud i lyset
kan vi iilse hans skader. Personen har abent knoglebrud i benet, med en pulserende
bl¢dning. Derudover har en p�l punkteret hans venstre lunge og har sat sig fast.
Vi l�gger kompresforbinding pa brudet og tilkalder hjrelp. derefterDerefter
Derefter l¢fter vi det sarede ben,

saledesat det nar hjerteh¢jte.

komme op til hjerneno Vi s¢rger for at holde

blodet vil derved

huldet i den punkterede lunge lukket,

og l�gger personen om pa den skadede lunges side,

saledes den ubeskadigede lunge

forbliver fri. Igennem hele forl¢bet benytter vi psykisk f¢rstehj�lp,

for at

berogige personen og for at sikre hans bevidsthed. Vi gar derefter tilbage til
hovedkontoret.

_
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10:38

Vi bliver sendt ned vandet for at unders�ge noget mistmnkeligto

Vi m�der nogle agenter,

der sender os ud i vandet med nogle kano��ro Vi skal unders�ge

et lille klippefremspring i vandeto Ved klippen finder vi to redningskranse hvorpa
der er bebundet to stykker hvidt stof.

Da vi ikke mener at vi kan finde

noget brugbart spormateriale, sejler vi ind i-gen og tager tilbage til hovedkvarteret
11:06

Vores efterretninger fortmller at Kaj og hans handlangere holder til i en

hytte i skoven kaldet "Vagtstuen". Vores opgave er at infiltrere huset og unders�ge
det efter spor. For at aflede vagterne sender vi en af vore medlemmer til at holde
dem hen med kortspil. !mens kravler vi ind af et vindue. Derinde finder v:
en pung,

der tilsyneladende tilh�rer Kaj Olsen. I dea

ligger der nogle sedler hvor

der star: Hevelius�f�rste udgave af "Urandgraphia», broderskab,
og 27 og 5 4 ,8.

logan,

l�rdag d.

28

pa en sidste seddel star der "tiden nmrmer sig" o Vi lister derefter

ud da der ikke,�mere at findeo Da vores medlem kommer ud, tager vi tilbage til
hovedkvarteret.
11:37

Vi far at vide at vi skal tage ud til en skovs�,

for vores assistance.

da nogle agehter har brug

Da vi kommer ud finder vi ud af at agenterne har fundet en

efterladt lejrplads, som vi skal unders¢ge nmrmere. I lejren er der en bivuak,

en

kasse med hrengelas, to b¢ger om �ordenskjold, en daseabner samt en aleruse og et ko
kompas. I s�en et stykke fra lejren find3r vi en b�je hvortil en ruse er bundet.
Vi fisker rusen op og finder i den en kagedase. Nede i den er en mindre dase, hvori
en n�gle ligger. N�glen passer til den aflaste kasse, og i den finder vi en masse f
flasker.

Vi tager en ag flaskerne op og ser at der ligger en lille bebhlder i den.

Vi far abnet flasken og finder ud af at vresken deri er mblechampaane, hvilket
.
.den.
tilfmldigvis er Kajs ynglings dr�kke for t�
ud. Inden i beholderen finder vi en
Broderskab.

seddel

Vi fortsmtter ind i skoven,

beholdere
·
flallken og far
v;• t�mmer
�

der omtaler stjernetegnet og DE. Sorte

hvor vi skal pr¢ve at skaffe flere

gmstfrie og
oplysninger om Den Bla Leguanp fra �sig�jnere. Sig�jnerene er meget
til
skinnende. Vi skal indsamle nogle urter
intresserede i vores ejendele, ismr de
dem,

er samlet,
f�r de vil tale med os. Da urterne

bliver vi budt indenfor.
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Inde i deres hytte sidder en spa kone. Vi spirger ind til Kaj Olsen og hun fortreller
at han er en magtfuld mand, hvis magt vil vokse i nat. Huns fortreller at der er en kl
klar forbindelse mellem Den Bla Legu an og d¢d. Men hun fortreller og�a,
betyder nyopstandelse. Da vi sp¢rger hvad der kan stoppe Kaj,
er

¢dt tilat samle en masse mennesker.

er hun os e

halskrede

,

der

at leguanen

svarer hnn,

Da vi skal til at forlade stedet,

at vi
giv-

vil beskytte os mod leguanens'reg s krafto

Vio tager tilbage til hovedkvartereto

IJoOO V

�

•

har nu 3Sp�st og v�· k ¢res ud t�
·1 en nrer 1·�ggende gard.
o

·

Der skalvi l¢se

nogle opgaver.
I3. IO Vi er nu ankommet til garden,

og bliver modtaget af en agent. Vi far at vide,

at der har vreret nogle uroligheder pe garden. Et vidne beretter,

at igar aftes h¢r

te noggle lyde fra ladens loft. Det l¢d som en sladskampoHun kontakte�de f¢rst
politiether til marge s. Hun beskriver gernin6smrendende, som kraftigt bygget
og h¢je. Vi formoder der var tale om to mrend.
I 3oi5 Vi er frerdige med at afh¢re vidnet ,
stedet.

og f¢lger med en agent videre til gern�ng

Vi gik straks i gang med at unders¢ge gerninE9tedet,

hrendelsen. To patruljemedlemmer tager fingeraftryk,

for at opklare

fra et knust glas, og sam

menligner det med fingeraftrykkene fra et forbryderalbum. Fingeraftrykket tilh¢rer
H.enning Brekman,

om han er gerningsmand vides endnu ikke.

Inde pa gerningsstedetfinder vi f¢rst et bord med div. materiler,
kunne danne en bombeo

I en seddel pa bordet,

pa at det er starten pa et brev.

de r muligvis

star der"sat 27o/4. -20 I2 ",

det tyder

Videre i lokalet finder vi pa gulvet etspirituelt

tegn. Vi mistrenker straks Det Sorte Broderskab.

I et krekkenfi;der vi blodige papir

stykker og en blodig kniv pa k¢kkenbordet. Vi fomoder at kniven er blevet brugt i
slagsm alet.

V·

1

ga r vie d

og i det nreste rum,

glasskar overalt. Vi ved, at i dette rum,

ligger patroner pa gulvet samt blod og

fandt mordet pa en af "gerningsmamdende"

stedo Vores teori gar ud pa:
MOrdofret er blevet jagtet gennem etagen, han har pr¢vet pa at forsvare sig med kniv
en fra k¢kkenet.

Men mordofret er i det sidste rum,

desvrerre blevet skudt.
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IJ.JB Sn agent f�lger os hen til den modliggende bygning. Vi skal udskifte nogle af

QB

Den Bla Legu ans reg, med falske reg. For at komme hen til reggene, skal vi balancere pa
nogle udsprendte liner. Vores f¢rste reg smQdres desvrerre, men heldigv �s overlever
vores andet reg,

i god

lehold.

IJ.�5 Vi bliver fulgt ned til s0en af en agent, der fortreller om nogle gangstere som
har dumpet en gr¢n kasse ned i �¢en.
reb og en metalkrog.

Vores opgave er,

at fa kassen op ved hjrelp af to

Derefter vejer vi kassens indhold,

to gulbarrer,

til 7,175 kg hver

ll-25

Vi bliver hentet af lastbilen, og bliver k¢rt tilbage til hovedkvateret o

I4s44

Vi sendes afsted for at unders¢ge nogle ting i en nrertliggende bunker. Foran

bunkeren bliver vi m¢dt af to agenter fra PET. De viser os indenfor. Pa bordet ligger
et stort kort,

pejleinstrumamter , en bog samt en masse beskeder og tegninger. Vi

opdager et billede henne ved vreggen. Pa bagsidenb �
var fra Valdemar Ho til Vagn, o

l

9illeddtinder v�

et brev,

brevet

I brevet nrevnes krempeskildpadder. Der nrevnes mange

gange reggeskaller fra den bla leguans reg. Pa den f¢rste side i den bog der ligger pa
bordet er der indsat et brev til John Do fra Kaj Olsen. John skalskaffe sig af med
en der hedder Vagn,

da han ikke er til at stole pa. Derudover er der henvisninger

til andre sider i bogen, li¥or der ud for nogle personers navne er skrevet tal.
Disse tal er ¢jensynligt kompaskurser,

og da disse males ud fra to placeringer pa

kortet finder vi frem tilet sted kaldet "Tullerup banke"'o Ved nrermere unders¢gelse·
af kortet ses det at omradet danner et omrids af en Leguano Vi tror at steoote er
Vagns opholdsstedo Pa nogle tavler i et tilst¢dende rum,
Skriftsprog.

er indskrevet det gamle

Den f¢rste linje fortreller: I templet helidom opbevares leguan, og

det andet noget med at dette legeme vil blive vrekket. Vi tager tilbage til
hovedkontoret.
15:32

Vi bliver sendt afsted med h�rtiggaende gummibad til dem s�demge del af s

skoven. Vi bliver sat af pa stranden og gar det sidste stykke,

til vi m¢der et par

agenter. De beder os om vores hjrelp til at udfrerdige et kort over et afsprerret
minefelt. Derudover skal der st¢bes en medalion af en leguan, med udgangspunkt
fortsretter v1 langs vandkanten til vi st
i en funden s¢lvmedalion. Da v1 er frerdige
st¢der pa et andet par agenter. Agenterne har tabt deres kort ned wa stranden,
hvor miner forhindrer dem i at betrrede. Ved hjrelp af taljer lykkes det os hurtigt at
fa kortet sikkert tilbage til agenterme. Vi tager nu tilbage til hovedkvarteret.
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Da vi kommer til kontoret,

forts�ttes rapportskrivning- alt er godt.

Senere samme aften bliver vi transporteret til et nyt hovedkontor,

plaeeret �t

ved Kaj':' s forskningslaboratorier.
21:10

Alle patruljerne m¢des og opdeles i tre grupper for blandt andet at bes¢ge

omtadets observatorium og for at hj�lpe to.af�Kaj's forskere med at teste nogle
af �gene fra den Bla Leguan. De to forskere

Prof. Nissen og Prof.

Sunesen er begge

engagenede i vores revultater. £gene skal bland andet testes for om det reagerer
overfor bestemte metaller, gennemlyses af et skarpt lysapperat, samt UV-straling
ved e� ny�oderne apperat doneret af Kaj Olsen.
Desuden skal vi kl�de om til festt¢j for at agere g�ster til Kaj's fest.
22:55

D¢rene til festsalen abnes,

og alle st�¢mmer glade ind. Der bliver festet,

spist og drukket. Midt under festen holder Kaj en tale omhandlende noget stort 1
fremtiden. Festen afbrydes da de to forskere styrte� ind med gode nyheder,

og

annoncerer at deres forskning har baret frugt. Kaj iler hastigt mod laboratoriet
sammen med forskerne.
23:14 Politimesteren kalder os sammen,

da han er nerv¢s for Kajs foretagener og

og v1 begiver os sammen ned til laboratoriet for at fa bekr�ftet opdagelsen.
Vi fordeler os langs viduerne til laboratoriet og afventer yderligere.
Inde i laboratorieter professorerne i gang med at forklare om hvad der vil ske.
Fra et hul i gulvet hejses der et fantastisk apperat op. de forklarer at ved hj�lp
af det udvalgte leguan�g vil de���� en 1000 ar gammel kvinde til live
De placerer kvindeliget i maskinen og l�gger �get pa hendes krop. De starter mas

maskinen og afventer resultatet. Men noget gar galt! Hele lokalet bliver drekket af en ty
tyk tage og str¢mmen gpr.

Da tagen letter og str¢mmen atter trendes,

ser vi noget for

foruroligende. Langs alle vinduerne star kutteklredte medlemmer fra Det Sorte
Broderskab. Kaj

flygter

og vi forlader omradet. Vi far senere at vide at aktionen

for i dag er afsluttet og vi afvaater yderligere oplysninger den f¢lgende morgen.
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S¢ndag

9.00 Vi m¢des til en frelles samling, hvor vi h¢rer om
Kaj Olsen har jnsket et m�de med professor
Det e r e n unik chance for politiet,

uneaen,

dagens aktion. Vi h¢rer at

1 observatoriet .

at fange Kaj.

Vi trrekker os tilbage og afventer yderligere informationer vedr¢rende dagenv aktion.
9.40 Vi m¢des endnu en gang,

men bevreger os nuhen mod observatoriet.

9.5 2 Vi har omringet observatoriet. Vi h¢re Sunesen og Luli Bell snakk
Sunesen snakker om at fors¢ge igen med eskperimenet til nreste ar,
Lulu Bell advare Sunesen

m Kajs tolerance,

hans agenter.

til et andet land.

De taler om om Sunesen kan na

Kaj Olsen ankommer i en lastbil,

Han udsender odre til agenterne om at sikre omradeto

hen til Sunesen,

nyligt d¢d.

hun s1 ger at Sunesen burde have taget en

skudsikker vest pao Sunsen er frygsende for sit liv.
at flygte, evt.

med

sammeno

fyldt med
Han gar derefter

og beder om en forklaring for igar afteso Sunesen pr¢ver at forklare

h•aa der gik galto Men Kaj er yderst utaldmodig, og begynder at true Sunesen pa livet
Sunesen, fortsretter mea at tale udenom og fortreller at det muligvis vil lykkedes
bvis de pr¢ver igen til Maj nreste aro Kaj beskylder Sunesen

for at arbejde for PET

og beordre sine agenter til at lade deres gevrere imod Sunesen.
vrere klar til at affyre deres vaben,

Han raber at de sk&

sa snart ban har talt til ti.

Han begynder langsomt at trelle og da han er naet til 3,

far vi ordre pa at angribe.

Vi stormer alle frem om observatoriet og Kaj Olsen. Uheldigvis nar han akkurm
hoppe ombord pa lastbilen, der straks efter k¢re afsted.

�

Det lykkedes os at overmande

Kajs agenter, og vi bringer dem tilbage til hovedkvarteret.

DTU Electrical Engineering
Department of Electrical Engineering
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TAL ARK:

11clen n�rmer J'!J ...
.11.sfronomen Johannes 'Jieve!ius o(Jcftljer i 1789 s!Jern
e6;{{ecfef wf!.e:Juanen '; som k.Pmmer fifat inc(r}a i v�rkt
f UranOJra(Jhi�
clet h;c{t;(mesf k.Pm(Jfeftes!Jernek.r;rt <Fa ar efter {orsvincle
r f!.e.Juanen {ra V�rk..et, OJ i affesenere versioner
a(UranOJrarhja
ek;isferer f!.e:Juanen fi!s.Jnefaclencle ;k_k.ft.t
9 s�en afhrktm fiercle o

fJs&ir ef 6roclerskp6, cler forrfi.Jter s!J fifat 6es?Jtte "clef{or6utfte s ernef
e.J» " OJ clefs hemm�tJ.Jilel.
!J
1<.un mecf 6roclerskp6ets amufet kpn man O(Jnd ac(r}an.J
OJ intfsi!Jt
Sformesfer 1Uafcfemar 1f.
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