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Een moordspel om met maximum 6 individuele spelers
te spelen, of met maximum 6 teams van maximum 4
spelers.
Speel dit spel bij voorkeur in drie rondes. Geef de
spelers in de eerste ronde een twintigtal minuten de
tijd om het dossier te bestuderen.
In de tweede ronde bespreken we dit crimineel fotodossier met de andere spelers en proberen we ze op
het verkeerde spoor te zetten. Dit veronderstelt
natuurlijk dat je eerst al voor jezelf (en eventueel met
de leden van jouw team) hebt uitgevist wat de ware
toedracht van de feiten moet zijn. Ook deze ronde kan
een twintigtal minuten in beslag nemen. Eventueel kan
de spelleider hier een aantal tips geven of antwoorden
met “ja” of “nee” op vragen die hem door de spelers of
teams gesteld mogen worden.
In de derde ronde formuleren we ten slotte de
Reconstructie, en laten we de spelleider de ontknoping
meegeven.
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Andrea Franck is
fotografe en doet bij
wijze van hobby aan
‘urban exploration’; dit
is het maken van
fotoreportages in
leegstaande, vervallen
gebouwen. Een
reportage in
Leerlooierij Schotte te
Erembodegem (België)
werd haar fataal…

Zij werd door de
politie aangetroffen
in het struikgewas
van het compleet
verwilderde
fabrieksterrein,
afgemaakt met een
groot aantal
messteken, het
fototoestel nog aan
haar zij…

Andrea had hier
afgesproken met
haar minnaar Peter
Bernhard. Ze
spraken wel meer af
op ‘spannende
plaatsen’.
Tenminste, dat
verklaarde Peter
toch toen hij kort
daarna werd
opgepakt door de
politie…

Het was de
echtgenoot van
Andrea,
onderwereldfiguur
Ruud Van Hoes,
die Peter Bernhard
erbij had gelapt…
Al moet het gezegd
dat ook het
moordwapen na een
anonieme tip bij
hem thuis werd
gevonden…

Ruud Van Hoes verklaarde dat hij
samen met Andrea op fotoreportage
was getrokken naar Leerlooierij
Schotte. Het was een vriend van hem,
Harry Kreemer, die de verlaten
fabrieksterreinen in Erembodegem had
aangeraden om wat aan ‘urban
exploration’ te doen. Maar dit kan een
gevaarlijke bezigheid zijn als je niet op
je tellen let, had Harry hem verwittigd,
en je gaat best ook niet alleen op
expeditie.

Harry had de achtervolging ingezet van een
schim in wie Ruud nog op het laatste
Ruud was niet van plan de goede
nippertje Peter Bernhard had herkend.
raad van zijn vriend in de wind te

Harry Kreemer werd later
opgepakt iets ten noorden
van Leerlooierij Schotte, in
het Stadspark van Aalst. Hij
bevestigde de getuigenis van
Ruud en zei dat hij ‘de
schim’ uit het oog verloren
had in het Stadspark, waar
het – vanwege het goede
weer – heel druk was
geweest.

Bij het lijk werd Guido Degroot
aangetroffen, die verklaarde dat
hij hier was geweest omdat hij
gefascineerd was door ‘graffiti als
kunstvorm’, en hier werk van een
echte ‘underground tagging artist’
had ontdekt, die het nog ver zou
schoppen…

Lucinda
beschuldigde Guido
ervan dat hij
waarschijnlijk had
verwacht ‘geile
seks’ te hebben met
Andrea en Guido
beschuldigde
Lucinda ervan dat
zij in Andrea
wellicht een
concurrente had
gezien.

Zijn verklaring
werd
tegengesproken
door Lucinda, een
hoertje dat eveneens
op het
fabrieksterrein werd
aangetroffen.
Volgens haar zou
zij hier met Guido
afgesproken hebben
‘voor geile seks’.

De zaak werd er nog
gecompliceerder op, toen er een
zekere ‘Guru’ opdook…

Alleen wanneer een jonge vrouw op rituele
wijze werd geslacht met 3 x 6 messteken,
kon de Komst van de Antichrist –
aangekondigd door het Getal van het Beest,
666 – nog afgewend worden.
En ten slotte bleek
Harry Kreemer, de
vriend van Ruud,
ook allerminst
zuiver op de graat.
Zijn bijnaam was
niet voor niets
‘Hard Boiled
Harry’ en Schotte
was zijn favoriete
werkomgeving.

Hier kwamen naar verluidt zijn
drugdeals tot stand, zou hij al eens
de buit van een overval verstopt
hebben… en zowel zijn naam als
deze plaats werden ook genoemd
in een geval van organenroof…

Peter bleef zijn
onschuld staande
houden en wees
erop dat hij te zien
is op verschillende
foto’s die op het
foto-apparaat van
Andrea werden
aangetroffen.
Volgens Ruud
dateerden die foto’s
echter al van
vroeger…

Uiteindelijk legde 'Guru' zelfs
bekentenissen af… De geest van de
grote griezelschrijver Edgar Allan Poe
had het hem via zijn een quote uit zijn
gedicht ‘The Raven’ ingefluisterd dat
hij Andrea de Antichrist moest
slachten…

De politie zat met de handen in het
haar... Los jij of lost jouw detectiveteam het mysterie op en bezorg je ons
een zo volledig en juist mogelijke
reconstructie van de feiten?
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