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A S SCAL-A FIt-M prxscnrercr

Den danshe $stspilfarce

VI ER

a00egamrncrr
TOSSEDE

^l(x ^lc\rnd€6en, 
r.pi&s..trnt

Fru Alexind€red. hi.s Dor ...
lrirthe Alexm'le6en. hans Lonc
\\irtitr,n Frandseo, Dnrhes bror
Knuds.n, sporv,,rnsk.ndulLt,r ..
LignioSrDspektrr.n ... rir,,
l. db€tjeoteo .. . ..
Cirkns,li'eltu€n ... . ..
()verbetjenre.
Politirsttenten

E,ril H6 CL'itt»c
.... ... b.b., N.bn

ollet nløl
.. ........ ,1t"n HdEe"

. .... Ln fiell.d
. Hedtis S.bd,,

. Ah llont)
. . .. Ct'l Or.r.t

... ch,. Atball

. Nase,r B'd"d1
ti Btun",,n lad,br!,
.......... Porl wblaiht

VI ER ALLESAMMEN TOSSEDI
fastslår lcpræscntant Ålex Ålexmder, elter at haD cr gåct gcnocnr

vclfærdsstatcns maskineri som ct styk*c skært lahckød gcnneD cn

En dejlis somDerdds med sol i)8 høj himmel. som pludsclis for
mørkcs af skrttevæsedets tunSe slyer.

Hvad hjælpei det. at nan har en yndig lonc derhieDme i det lillt
hyggclige rækkchus, når skattesktuen kleffmer sit jerobånd sban.

nrcrc og strammere om en?
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Alex Alexa.de6€n. som bdi .. -tl,tktt Pa.a.r

:

Atuid Miillet og

Aage Stentoft

Damek6tuD.r er lcveret rf
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Fonnesbech
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Olenikøbet på ens t'å6 bryllupsdasl

^lexaodc! 
Då ha luft I

Ud I folkevognen ud i skoven - ud på laodct væk f.r b,cn

med de trucndc sorte mænd hngs det af ham selv betaltc kostb.rc

palisaodcrtræs-forhandlingsbo.d ; det ligeledes af ham selv betaltc

Iuksuøst ;odrettede torturldmmer (l2 x 8 metcr. parkctgulv. 24-armet

orilmlysekrone, dybe nmrhorbclagte vioducskarme og skønoe por

hætmalerier af de afgåede bo.gmestre på de pragtfulde teaktiæs,

rEggc). som pil strephnen nede hos portneren beskedeDt kalder sig

ior lste srl, !ærehe 17.

På sin fort!;llede iagt clte. trøst clle! blre lidt fred i oaturen mø-

.ler Ålexander fem firbenede ka,nmemter, der liommc. til at spille

cn gennemsr;bende rolle ; hans tilværelse de næste månedcr.

Lovens rnn der har et øie på hv$ f,nge. og et øre på hvcr oesl,

.g som derfor ser nlt, hører xh og reagerer lynhurtigt og naturligais

ibsolut ulejlbrrliSt overfor alt, hvd den møder pl sin vej i den af

hr. Ålexander betalte ski,nende Opel Kapitii! med polit;ly8teroe pt
- etablerer forbiodelse mellem hrm og en rf landeis Dest agtede vi

denskabshænd, en k.rpacitet på sit oDråde, snlercn indenfor sjt Ielt.

Ved hjrlp af videnskxbelige b;lledtrvler, dybe sa,ntaler tå to
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Pludselig dukker de fem SodmodiSe, tungtgåendc kamnrcratcr lra

sommerdagen på dcn støvede laddevei op isen og vælter dct hele.

Videnskabcn får ner!øse adsigtstrækn;nser og prøvcr at skubbr

rdsvr.et ovcr pi lovens am, dff taber det ene øie og h.edger dmæs,

Dcn strcnSc domme. iden dystre retssal prøver at trænge til bunds

, my\renel u Jr.r,rr.,hln,lcn o!sr g.,n,l" Å,\er !!.nl (,,F !Jm.

menhæng, mcn nøjes med stiitiende oS med et lille usyoiigt sm;l at

givc repræsc.trnt Ale&nde' .et, da han sluttelig eodnu cngang slå.

»V; er allcsamDen tossedc«

bådc han sel! og hans væ.digc kolleger

fra vidcnskab til sporvogosl(ooduktør

også D., højtærede publikum

og ikke nrindst Deres ærbødigemindshåod, ved lægge hele sit sjslcliv blot, sprærte sit dg,r /ca ot
fra sh tidligste bartrdom til sh seneste nraoddom og IægSe det frem

fo. den kloge vidcoskabyn,nd, der ffere end Doscn aDden kedder

mcoocskcs;odets myste.icr og idd!;Llede labyrintgange, lykkes det

omsido Alexrndcr at op.å den ro oS balancc, dco hdre fred, der

kendetegner et suDdt og Iykkeligt nrenncskc

Ja, h.ns ophold ; den ridcnikebclise verdcn ynitter i den gnd ai
på hans omgivelscr, .t hans lompleksede svogcr og hypokondr;de mo,

der kaster alle hæmn;ogcr og dos.r ltr\glædcos da$.
Solen sknmcr og h;Dlco cr hot.r( cnd ooSeosind.l
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