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PERSONERNE. 

"Den røde Enke" ogsaa kaldet Rovedderkoppen. (fc^t* 

Charlie Falkenberg, Kunstmaler. 

Einar Falkenberg, Grosserer, hans Broder. 

Asbjørn Krag, Detektiv. 

Ritmester Telman. [/c*-

Ada König* Einar Falkenbergs Forlovede. å// 

Baron Kühne1 ) -
. ) 

Ysays — \ ) Rovedderkoppens Medhj r*e . 
\) 

Barrow ^ 
S 
\ 

Rovedderkoppens Boudoir 

„Pers. Rekv: 

Luksuriøst udstyret\ i orientals; 

ser ser ud som en eksentr\sk og for/ænt Dames bizarr 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V \ B ' en l/ensigt 

venstre et mandshøjt, solidt Ver/ip.engeskab, der er luk 

:. højre for det et Spejl nedyfeonsol. Begge Dele er ,:. 

paa en Dør. Konsollen er paa /ul^er, saaledes 

følger med, naar Døren gaarybp. I tenstre Mellemgrur 

åen. /T i 1 h0 j re^ i F ote Dør ud til Entré 

hvis Armlæn dannes af kunstigt ud skala 

deraf et lavt Bord, paa /Lvilket man Li 

?agel 
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Roser. ~ Ved et lilleø Dameskrivebord i venstre Forgrund sidder 

Rovedderkoppen, alias Vden røde Enke", alias Fru Valentine Kempel. 

Hun er en sjælden, noge\fc eksotisk Skønhed, Itfvis sorte, spillende 

øjne kan spille i alle Nuancer, ligefra katteagtig Sleskhed til 

vild Trods og Magtvilje OK det grummeste Had. Hendes Bevægelser er 

glidende som en Slanges oa overraskede. Hendes Ansigt er en Maske, 

der aldrig forraader hendes Indre. /im er en fuldendt Skuespiller^ 

inde. Selv i de farligste ø\jeblik/e bevarer hun sin Aands-nærværeJ.' 

se. -

Da Billedet begynder, eÅ/lovedderkoppen i Færd med at læse et 

Brev. Efter Læsningen glider/ler et næsten umærkeligt, haanligt 

Smil over hendes Ansigt. Hu/ r\nger med en lille Sølvklokke. Pigen 

kommer ind. Rovedderkoppey bedeit hende kalde paa Don José Ysays, 

Baron de Kiihnel og Barrow, som lkt senere alle træder ind. Ysays 

er en høj, kraftig ItaM-ener med eVt meget usympatetisk Ydre. Han 

øer ud til at kunne befeaa en hvilkeVsomhelst Ugerning med koldt 

Blod. Kühne1 er en dorrsk og dvask liv. le Tyrk, som rent automatisk 

gør alt, hvad der bViver ham paalagtADen tredie - Barrow - er en 

tyk godlidende Fyr/med et i Grunden venligt Ansigt. I hans Blik 

ulmer en stille Lidenskab for Valentine\ De tra Mænd nærmer sig 

Rovedderkoppen méd en Ærbødighed, der nærmer sig slavisk Underda« 

nighed* Hun modtager dem som den fødte Herskerinde. Hun giver dem 

Brevet at læse. Det lyder: 

Dyrebare fFrue l 
I 

Jeg takker Dem for Deres Brev og den Tillid, De viser 
/ 

mig. Jeg er spændt paa at erfare, hvormed jeg kan være Dem 

til Tjeneste. Desværre er jeg optaget i Aften, jeg har lovet 

min Broder at tilbringe Aftenen i hans Selskab, men paa Xejen 



3. 

hen tilYham vil #eg tillade mig at aflægge Dem et Besøg. 

vne, 

arlie Falkenberg 

e»t Brevet} forklarer Roveddjrkoppen, hvad hendes 

Hensigt med at bec\e Charlie besøge hende Jrar været. Han skal skaf« 

fe liende de 25.000 \(roner, hun er i Forfegenhed for. Charlie ejer 

ganske vist ikke sel\ noget, men hanjriar en velhavende Broder, den 

i\at Falkenberg. Banditterne griner anerkenden« 

incl, melder JØHarlie Falkenberg. Rovedderkoppen 

maa skaffe de tre Fyre a\' Vejejroæ anviser dem en af Værelsets hem

melige Udgange. Kiihnel tr\klg^ paa en hemmelig Knap, Døren med det 

paahægtede Spejl aabner s;j|rog lukkes igen, efter at de tre Baadifc« 

ter er smuttet igennem.j I\i kommer Charlie ind. Klædedragt: Smo= 

king. Kan er en ung srgpk MafJ med et melankolsk, noget træt Udtryk 

:tet. Wktypen, Rovedderkoppen har sat sig paa 

en lav Divan i Midi ?n af Værelset, Hun antager et lidende bekymret 

Udtryk. Ærbødigtybg oprigtigt deltagende kysser han hendes Haand 

og- trænger derefter ind paa henl.e for at faa et vide, hvad der 

trykker hende/Hun afslaar f ørstl ved en afværgende Haandbevægelse 

at ville sig/ ham noget, men da føn bliver endnu ivrigere og til~ 

sidst knæle/ og besværger hende aV fortælle, hvad der er Vejen, 

Lster hu» i Graad. Han er raadlets og fortvivlDt. Omsider fatter 

hun sig sa/a meget, at hun kan forklare ham sin Sag. Hun skal skaf 

fe 25.000 kronor inden i Morgen, ell. 

hun faa dem fra? Vil han ikke kunnellaane dem hos sin Broder? Char 

lie er bestyrtet. Han havde ikke venVet, at den Tjeneste, hun vil= 

de forlange"af ham, var af den Art. A m rejser sig og sætter sig 

hen paa Løjbænken, falder i dybe Tankar. Synes endelig at tage sin 
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Beslutning. Nej, han vil ikke bede Broderen om Penge. Han ved, at 

Broderen for staden har store Pengevanskeligheder. Han kan umuligt 

bede ham om et W a stort Laan. Rovedderkoppen, ä&r ikke har slup« 

pet ham med sit füik, antager nu et Udtryk aJrSkuffelse. Hun sid« 

der et øjeblik, s<pm om hun ventede, at han skulde komme hen til 

hende, men han konrmer ikke. Saa skifter hun Taktik. Hun gaar hen 

til Skrivebordet og udfylder en Vekselblanket. Al Bedrøveligheden 

er nu som blæst bortv. Med livlige, smidige Bevægelser, der flatte= 

rende fremhæver hende^ Legemes Slankhed og Ynde, nærmer hun sig 

Løjbænken. Vekselblankåtten holder hun paa Ryggen. Hun lader sig 

glide ned ved hans Side^; smyger sig tæt ind til ham. Man føler, at 

Charlie af al Magt søger \ac bekæmpe den Lidenskab, hun vækker, men 

tilsidst maa han overgiy\sig. Han griber om hendes Hoved med beg= 

ge Hænder og vil kyssü^hen^e, men med en lynsnar Bevægelse fører 

hun Vekselblankettenrop for,Munden. Han studser, men hun trykker 

sig endnu tættere JTnd til ham, idet hun siger: (Replik) Skriv din 

Broders Navn paa/denne Veksel! Om en Uge, naar jeg kommer til Pen-

I 
ge, indfrier vyden, og din Broder vil aldrig faa noget at vide I 

Han rykker uv/lkaarligt bort fria hende. Hun, der mærker, at hendes 

Ian er glippet, antager et koldt, afvisende Udtryk. Charlie er 

i 
krænket ovefr det Forslag, hun har gjort ham. Han nærer vel en bræn= 

V 
aende Lidenskab for hende, men alsligevel agter han ikke at gøre 

sig til Hor bryder for at tækkes håjnde. Rovedderkoppen viser ham 

med en bydende Haandbevægelse Dø-rem. Han skal ikke oftere gøre sig 

den Ulejlighed at besøge hende. Hus kender ham ikke mere. Charlie 

bukker koldt for hende og adlyder hindes Ordre om at gaa. Rovedder= 

koppen knytter Hænderne i Raseri ov|r, at Foretagendet er mislyk

kedes for hende. 
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^ 2. Foran Einar Falkenberg Vj^lla. 

Charlie kommer langsonfljrgaaenäe, ringer paa, lukkes ind. 

*C 3' Einar Falkenbergs Privatkontor. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Svære Chesterf Xeldmøbler 

ge et Bundt Pengesedler i et 

De to Brødre hilser h,j 

hersker et overmaade hjdfrti 

ar Falkenberg i Færd med at læg" 

xalpengeskrin. Charlie kommer ind. 

paa hinanden. Man forstaar, at der 

igt Forhold imellem dem. Einar fortsæt; 

ter det afbrudte ArbejdeJflukker til sidst for Skrinet og stiller 

det ind paa sin Plads o&aKunden af et Chatol. Charlie følger in« 

teresseret Broderens /evæg\lser. Han erindres om Emnet for Samta= 

len med Rovedderko^en. Ein^r, der ogsaa er i Smoking, foreslaar, 

at de gaar med chft samme. Ud \)egge 

^ 4• Roveddcyrkoppens Boudoir. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Lv er nu i elegant i 

Hun 

Rovedderkoppen så 

spejler sig. Telefonen ranger 

antager et spændt, lyttende Udtry 

paa en hemmelig Klokke. KÜH 

mecl det paahægtede Spejl, 

dem, at en af hendes Spi#ner ne\;o 

Einar Falkenberg Nat 

gende hjemme, i hvi 

entoilette. Staar og 

r Hørerøret. Hendes Ansigt 

Lægger igen Telefonen, ringer 

g Ysays kommer ind gennem Døren 

og koncist forklarer Rovedderkoppen 

P har underrettet hende om, at 

en Anledninrc 

over vil\iave en betydelig Pengesum lig« 

.n ganske kort giver dem en Or

dre. Da de erklærer sig indforstaaet,\ender hun dem. væk igen. Pi

gen melder Ritmester Telman, et Offer, sNm Rovedderkoppen fr"ar for-
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< 

beredt sig paa at plukke i 

elegant Aftenkaabe over he 

der hun Boudoiret. 

5. En mondæn Rest 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

rmeste Fremtid. Pigen lægger on 

Skuldre. Fulgt af Tilbederen f'orla« 

>nberg kom De to Brødre 

anbringer sig vedVet Bord i For 

en face mod Tilskuden, Charlie 

Charlie er distrait \g sørgmodi 

ham ud a^^B triste Tinker, men 

Bi runden til venstre og 

grunden,JEaaledes at Einar sidder 

. Champagne rekvireres, 

ar søger flere Gange at rive 

lie forbliver lige indesluttet. 

Fra Baggrunden til højA komme:yfRu Rovedderkoppen og Ritmesteren. 

De passerer Faikenberger\es qfrd og forsvinder ud af Billedet i 

Forgrunden til venstre. Rjfjpjsteren hilser paa Einar Falkenberg, 

Rovedderkoppen lader, soniA Charlie er Luft for hende. Charlie 

sender hende et Blik fu^Tt a\ haabløs Forelskelse. Mekanisk rejser 

ha^MTra Stol/i og A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

ning med Øjnene. FA.ntJ kan ikkeVmdgaa at lægge Mærke til Broderens 

underlige Opførsel, /orstaar nu Grunden til hans mærkelige Væsen 

Charlie falder tilbfage i Stolen. H\ns Øjne udtrykker den dybeste 

Melankoli, Han sicker et øjeblik. Sdtø. rejser han sig og siger Far= 

vel med en Bemærkning om, at han ikkey^ler sig rigtig vel. Han 

vil hellere gaa hjem* Gaar. 

t^6 * Einar Falkenberg-s frivatkontor . 

Paakl: 

Pers. Rekvi 

Det henligger i Mørke. Ba^Ruden i Baggrunden kommer to An= 
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sigter til Syne. De tilhArør Kii 

og de to Banditter stiger 

serede og velunderrettede 

toilet og finder ved Skæ 

at hvilket de fremtage e Bun 

g Ysays. Vinduet lukkes op, 

ærelset. De er aabenbart lokali-

uden Tøven gaar de lige hen til Cha« 

a deres Blændlygte Staalpen-geeicriaet, 

fer Pengesedler« som Einar Falken« 

berg tidligere om Aftenen har laVt ned, Lukker omhyggeligt Skrinet 

og Chatollet, Forsvinder .atter ge:\iem Vinduet. fC-ẑ t-̂ * fi + i*4j? / 

^ ^ • En Havnemole . 

Paakl; 

Pers. Rekv 
/ 

Charlie Falkenberg kammer gabende ud paa Molen. Ved Molens 

yderste Spids bliver han staa^i^e. Hans forpinte Ansigtsudtryk rø= 

ber en heftig Kamp i han̂ f In^f\e. Pludselig synes han at bukke un= 

der for en Beslutning, sbmiianå bedre Jeg ikke billiger. Han ven= 

der om og gaar ind mod By< 

1 8. Foran Einar Falkenbergs VillV. 

Paakl-

Pers, Rekv; 

Charlie ringer paa. Efter^n lille Stund - det er jo sent -

lukker Tjeneren op. Charlie spørger, om Broderen er hjemme. TJene< 

ren svarer nej, Charlie sig/r, at s ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

<9» Einar Falkenbergs Privatkontor. 

Paakls 

„Pers* Rekv? 

Charlie ind, fulgt a^Tjenere 

om han ellers kan være til Tj«enes 

* der tænder Lys og spørger, 

e med noget. Charlie affærdiger 

ham. Alene. Lytter. Gaar derefi^ lige hen til Chatollet, prøver 
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forskellige Nøgler, aab\er det og 

bærer det hen paa Skriveb' 

øjeblik overfaldes han af 

ikke gøre det. Dertil hol 

end at ofre sin Ære viLPüan d 

han det tilbage i C 

ker Mine, som en 

.oliet, s d 

,nd, der har t 

nelse, sætter n sig hen ved Skr av 

Broderen.. Derefter tager han en Re 

sin Tinding 

^ f A . - lin; 
Q° • .Foran Villaen. 

Paakl: 

*r Staalpengeskrinet frem, 

til at aabne det, men i sidste 

tighedsnag. Nej, han kan alligevel 

han for meget af Broderen. Hellere 

! Uden at have aabnet Skrinet sætter 

han atter lukker. Med fast og sik« 

get/jifor sit Liv afgørende Bestem= 

ebordet og skriver et Brev til 

vblver frem og retter den mod 

Pers. Rekv; 

luinar Falkenberg gaar 

Broderens besynderlige Væse> 

s taar han stille. Han hør, 

og styrter ind i Vil1ae 

<11w Privatkontoret. 

.Paakl: 

Einar ind med Overtøjet\paa 

ved Synet af Broderens afsjælede 

kommer Tjenestefolkene til Syn 

Døren. Derefter nærmer han s 

at gøre, Finder Brevet, bry 

sindige Skridt op ad Stentrappen, 

aar ham endnu i Tankerne. Med eet 

det. I en Fart faar han lukket op 

• o L/aj ndser brat inden for Døren 

gerne i Lænestolen. Bag Einar 

Han viser dem tilbage og lukker 

get, føler Pulsen. Der er intet 

, læser: r de\t 

Elskede Broder! 

Jeg har i Dag /lidt mit Liv>s største Skuffelse. Valentine 



*/f- l^Ut/äoriA md^^r 

(R/uf-* ^O^CC/^L^ - o£t^*C 
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\ 
afslørede sig for mig teom en gemen Forbryderske, og hun for= 

langte, at jeg skulde siutte mig til hendes Bande. Kære Bro« 

der, jeg vil ikke vanære vort Mavn. Men jeg kan paa den anden 

Side heller ikke leve uden Valentine. Derfor Aøv jeg for egen 

Haand. ^^^^^^^^^^ 
\ Di\i Broder I 

^ ^ ^ Charlie, 

-At ved>/£æsningen af dette Brev. Deref-

at slaa ned i hans Sind. Han aab= 

renrc<\skrinet f rem, aabne r d e t og f i n d e r 

.ddel, Der staar paa den: "Venlig 

uvilkaarligt Haanden og mumler 

Einar bliver inderlig bevæge 

ter synes en pludselig Mista 

ner Chatollet, tager Staa] 

d e t t o m t . Paa Bunden l>£ge r en 

H i l s e n . Den røde EnkéV^Han k n y t t 

en Ed mellem Tænderne. Han vil hævne^Broderen. 

12. Nas te «bags ̂ f^rmidd^. ̂  X^^A^^ 

Hos Detektiven Asbjørn Krag. Detektivens Arbejdsværelset 

P a a k l : 

_Pers. Relflv: 

I Baggrunden 

Skrivebord. Til vens 

singarm. En mørk Kuppel 

en - midt i Billedet -

£taafcj.ampe med bøjelig Mes-

yset fra den meget stærke Lampe 

til en snæver Kreds. Indenforjfedsen ligger en Bog, i hvilken De= 

tektiven læser. I venstre Fdftsrund et Vindue. For dette tykke Gar= 

diner. Fra Vindueskarmenjfdgaa\ en Metalstang, som minder om en 

Gasarm og ogsaa er dre^lig somVlenne. I den Ende, som er fri, og 

som naar ind over Skrivebordet, e\ anbragt en stereoskoplignende 

Indretning. Ved ej^ snild Spejlkomb.\iation kan Detektiven sidde ved 

sit Arbejdsbord/og se alt, hvad der ĵ oregaar paa Gaden under hans 

Vinduer. 

Billedet begynder med, at Detektivens Husholderske melder en 
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Pierre. Det er Falkenberg. Krag giver Ordre til at lade vedkommen8» 

de træde ind. SamtiAg drejer han Lyskeglen bort fra Bordet og ret« 

ter den direkte mod öWaabningen, hvorved han selv opnaar deX For

del at være i Skygge, \edens selv det mindste Træk i denyFhd træde n= 

des Ansigt forraades af\den blændende Lysstraale. FaltaÆberg kom« 

mer ind, skygger uvilkaa\ligt for øjnene med Haandejd\ Krag drejer 

igen Lyskeglen ned imod B 

ge Plads. Falkenberg udvikler, hvorfor han 

en høj, mager Mand med mark 

ling med halvt lukkede øjne. \ngang imel 

for at indskyde et Enstavelses 

og anmoder FaJ^enberg om at ta~ 

ommen. Krag, der er 

5r Falkenbergs Udvik= 

gør han en Afbrydelse 

Da Falkenberg har endt 

paaj 

)ørgsma 

sin Beretning, lover Krag at palcageÄig Sagen. Han vil straks gai 

i Gang med den og beder derfor Fä^nberg møde i Regattaklubben 

samme Aften. Det lover Falkenber/^Gaar. Saa snart han er ude af 

Døren ringer Krag paa sin Medhjælpe* Jens. Han er en høj, ranglet 

Fyr med et dumfiffigt Udtry]#L AnsigVet. Han gør med en næsten 

hundeagtig Troskab alt, hj(fd hans HerVe befaler ham. Han er Filmens 

komiske Figur. - Krag underretter ham \ort om, at de nu skal i Lag 

med en ny Sag, og Jens/ Opgave er forellbig at følge Einar Falken» 

berg lige i Hælene, /kke for nogen Pris \ a b e ham af Syne. Det lo

ver Jens og gaar. rfrag tager Plads ved Skrivebordet og fører den 

stereoskoplignendfe Indretning frem foran øinene. I et Nærfotografi 

vises Gaden. LT/af G-adedøren til Huset, h v * Krag bor. kommer først 

Einar Falkenberg, lidt senere Jens, der med Ylænderne dybt begrave« 

de i Bukselommerne og lystigt fløjtende følg* efter Falkenberg. 

Krag slipper Stereoskopet og tænder sig en Ci^kr. Medens Røgskyer

ne vælter fra ham, lader han sig glide tilbageV Stolen og lukker 

Øjnene. Han er allerede i Gang med Sap-en. 

file:///edens
file:///ngang
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• 13. Et Sporvognsstoimested 

Falkenberg springer\øp paa Forperronen af en Sporvogn. Samti 

dig stiger Jens op paa/5ag n. 

^14. Et lille Hus med Have «fifm i Byens Udkant. 

Paakl 

e, ringer paa. En ældre, venligt ud-

hende ser man en ung Pige ile Falken= 

øren lukkes. 

Moder og Datter og Fa 

af med Overtøjet. Modere, 

berg kysser kærligt 

forlovet. 

lc• Udenfor Villaen. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

erg kommer ind. Falkenberg hjælpes 

tilbage til Entréen med det. Falken= 

ge, Ada, med hwem han er hemmeligt 

Jens s le-Lige som tilfældigt kom 

for Muset. Studerer Dørpladen,\ 

Kønig. lyKfcd f i r e n ^ p ^ ^ M - p t ^ <*T» 

-^driiUflQQ lrnm™r{r f o r b i . Han st j 

^ w e t " . ( l iver si£ 

id; 

og s tanf is e r uden---̂  

n d g r a v e r e t : Louise 

a^-MübbiiiyjJläden a n s a g t 

ö i is 'i w-E1 L'' P1 J. I1 •'! 1 \VV: V V o"'k s n e 

T M p a a r e n Cl« 

Staal ••tfpi'IOLiL1 K1111K1. OU ys i nil 

Cé^A^H -L^V v&^v-c/C ~ <*~&hJ*~»J 



y• Rovedderkoppens Boudoir. 

JPaakl: 

Pers c Rekv: 

Rovedderkoppe\i ligger paa Divanen og telefonerer. Det er øjen« 

synlig en interessant Telefonmeddelelse«/thi Rovedderkoppens øjne 

gnistre og lyne. Bt Lianligt triumferende Smil spiller om hendes 

Læber, idet hun lægge» Hørerøret.JZt øjeblik bliver hun liggende 

i samme Stilling. Af handes Ansigtsudtryk fremgaar, at hendes Hjer

ne kæmper med en eller knden/plan. Saa springer hun op og ringer. 

Pigen ind, faar Besked oAact kalde paa Barrov/. I de Sekunder, det 

varer, inden han kommer,/åiar Rovedderkoppen nervøst frem OQ til

bage . - Barrov/ ind. Rc/veddeVkoppen forklarer ham kort og knapt og 

myndigt, at hun gen/fem sine Y>pioner ved, at Falkenberg har henvendt 

sig til Asbjørn Jrag. Hun maalhave den Mand ødelagt, vanæret, lam

met. Hun har f/aet at vide, at Van om Aftenen vil komme i Regatta

klubben. Del/bliver nu Barrows sVg at blamere Falkenberg saa grun

digt, at /an maa trække sig tilbage fra alt offentligt Liv. I en 

Hviskende Tone instruerer hun BarroV om, hvorledes dette kan lade 

sig »pre - han maa stemples som Fals\spiller. Barrow nikker sam

tykkende med et hemmeligt Blink af Beu\dring for hendes Snuhed i 

sine godlidende øjne. 

"^8• Klokken 10 i Regattaklubben. 

i i i ^ f t k i j 

I £ggg« Rekv: 

Sn Sal med f l e r e Spi l le l 

der e t l i l l e S p i l l e s e l s k a b , 

den s idder Ri tmester Temmaii#ved ê  

som han netop gabende l e a s e r f r a s 

^0 
jø 

^ØØ*""**-

et af dem i Baggrunden sid= 

et Bord helt fremme i Forgrun= 

Whisky. Han læser i en Avis, 

. Fra Indgangen kommer nu Fal' 



SyutO^å A/^> <4*A 

J2<*>*>7S*^ 



1..) .. 

ken berg g a aende . Har) se 

paa Telman, som og s c. a iaa 

sig. Falkenberg modtager 

clrer med 3*elman, men har 

dig om, som om han vent 

men, men den, Falke 

rende er iført Ya 

i Salen. Hans Blik falder 

m. Telman vinker ham hen til 

onen. Bestiller en Whisky. Sltt« 

d at bekæmpe sin Uro, ser sig st-a* 

Flere Pierrer er imidlertid kom« 

der ikke. Samtlige Tilstedevæ= 

fcl9. Asbjørn Krag i sin Bolig. 

.Paakl; 

.Pers. Rekv: 

Sidder foran et SpeåJfVog maskerer sig. Lægger sidste Haand 

paa Værket ved at tagjpr SkægVpaa, ifører sig Yachtklubtøj. Gør sig 

.1. Stand til at gaa* 

K20. Regattaklubben. 

.Paakl: 

Pers» Rekv: 

Der spilles nu ove 

og Falkenbergs Bord» Fra 

fulfirt af Barrow o Sekretæren i 

ten hele Sal Kun ikke ved Telmans 

£r Sekretæren i Klubben, 

i Salen for at finde et 

Bord, ved hvilket der ikke spil^e^. Opdager Bordet i Forgrunden, 

fører Barrow frem og præsentejpér lyam for Falkenberg og Telman som 

Grev von Spangen. Sekretære-n tilføjer en Bemærkning om, at Grev 

von Spangen er Udlænding"og Klubbens ctøst i Aften, og at han haa= 

ber, at de to Herrer /il tage sig af hamv. Det lover de, og Ritme« 

steren foreslaar, at de sætter sig til at spil!b9. Forslaget accept 

teres, Spillet begynder. "Grev von Spangen" sidder i Uheld uafbrudt. 

Og de Pengesummer, som til at begynde med ligger hos ham, flyttes 
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;taaende Held, de 

.ng. Rundt om Bor 

Falkenberg gr 

under Spület efterhaanden over til 

forundret ovo 

helt af Spillet 

rer fra de øvrige 

erklærer, at det e 

Spil. Man kondolerer \spøgende "Gr 

stort Smil. Han bærer 

halve Snes Herrer, som 

skerede Asbjørn Krag op. 

lkenbjpg, der virkelig ör 

gor ham. Han fanges 

samles efterhaanden Her« 

iuleres til sit Held. Han 

te Gang i Liv, han har haft Held i 

ensynlig 

ager 

Iki 

on Spangen", men han er et 

bene med Sindsro. Mellem den 

Ilet, dukker nu pludselig den ma> 

erg kender ham ikke. I dette øje = 

hen imod ham, idet han holder sit 

blik rejser Falkenberg sig ^mpeneren er i Færd med at skænke i 

Glassene ved Nabobordet. I^l^nberg beder ham om ogsaa at fylde 

Ls Glas og gaar et Pa 

Glas fremrakt. Ved denrJP \e er Falkenberg kommet til at 

revJJfron SpangenX. Barrow kaster et hurtigt Blik 

rundt som for at fowisse sig om, a\ ingen iagttager ham. Saa skju= 

ler han to af Spisekortene bag sin HVand (Nærfotografi) og manøv-

Fenspilleragtig Behænctghed ned i Falkenbergs Jak= 

kelomme. AsbjørJ'Krag har hal Øjnene me\ sig, og da Falkenberg 

igen har indtajfet sin Plads, gaar han sai taturligt, det er ham 

muligt, over id Siden af Falkenberg, og 

ikke staar 

op af Lomm 

vil under 

)n Behændighed, der 

Ibage for Barrws, lister hn (Nær\fotografi) Kortene 

paa Falkenberg. Ganske naturligt,1 

øge "Grev von Spangen"sKort, gaar han YLerefter over ved 

ide ned i hans 'liden af,;Barrow og lader (Nærfotografi) Kortene 

rime. fMaaske vilde det for Forstaaelighedens SkyÄL være hensigts^ 

ssigt at lade enten Falkenberg eller Barrov/ bære l • Benklæder 

til den blaa Jakke?) Der spilles endnu et Spil. Falkenberg vinder 

;en0 "Grev von Spangen" forbereder sig nu paa sin lille Komedie. 
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Han blander Kort, men p\udselig 

tanke. Tæller derefter hi^rtig 

Med en Ed skyder han Stol 

berg ; raaber han; (Replj 

Herre sidder i fort 

ndser han som greben af en Mis* 

tene og kyler dem henad Bordet, 

ilbage, og idet han peger paa Falke-n—-. 

ne Herrer!V Det er intet Under, den 

Held. !\an er Falskspiller.. Der mangler to 

Kort o Man vil Jbikjøert finde dem\i hans Lommer 

Almindelife Bestyrtel: 

F a 1 s k s p i 1 ler J .aer D i i ve 

endnu ikke er k 

Krag frem og opff) 

Lommer,, Falkenbei 

von Spangen" kan j 

rige aander lettere! "G 

Je, men Krag kommer ! 

von Spangen", der, so 

paa en anset Mands Hæd 

ug a 

de t 

skju 

det 

li 

er Falkenberg som 

ng Falkenberg., der 

e. Da træder Asbjørn 

nberg til at vende sine 

k. Der er ingenKort. ,:Grev 

else og sin Skatf.e 1 se. De ø v~ 

gen" pønser allerede paa Udve« 

Forkøjfet. Han forlanger direkte, at "Grev 

ud til, uden Grund har sat en Plet 

, nu skylder denne Mand selv at ven= 

de sine Lommer. De TilstVdOTcerende, hvis Sympati nu absolut er paa 

Falkenbergs Side, applaudjf'er ivrigt dette Forslag- For "Grev von 

angen* findes ingen Vej ftenom« Han maa venåe Lommerne- Kortene 

findes. Forvirring. HajJ&fulc!| Udraab krydser Luften. Knyttede Hæn

der udstrækkes truend# 

han er bleven over 1 Atet. Han A a r helt fra Koncepterne og fore« 

tager en noget hov^lkulds Retrær\, Mokken af Herrer følger ham 

ivrigt gestikulerende til Udgange^ Llbage Forgrunden bl 

Krag og Falkenbe; 
M 

Hjælp er kommen» Tavs strækker han si\ Haand ud mod Krag, der gri= 

ber den og hvisker hurtigt: (Replik) Sørg for, at Jeg bliver præ= 

senteret for Ritmester Telmaru Mit Navn er Grubeingeniør Kvaml 

,arp fra hvem den uventede 
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\ 

Herrerne vender nu tilhage. Blandt de jprreste er Ritmesteren, der 

gratulerer Falkenberg. Danne faar aÆleåes en naturlig Anledning 

til at opfylde Krags ønske\De^|rrige Herrer har anbragt sig rundt 

om ved de andre Borde. Spiy ^ genoptages under ivrig Diskussion 

om det stedfundne OptrijjF^De trNe Herrer i Forgrunden bliver kun 

staaende nogle Sekundrer, før de pâ , Forslag af Ritmesteren gaar 

ind i K1ubre s t aurøten. 

L ?1. Paa Graden foran Klubben. 

PaakIs 

rs* Rekv; 

Jens spankulererVrem o<j/£ilbage, da den brede Indgangsdør 

pludselig aabnes. En baYh^vedet Herre ses komme ud i meget stor 

Hast. Efter ham f ølgei^en\ Hat, en Frakke og en Stok, der ligesom 

synes udslynget af/Y-n usyn\ig Haand. Jens gør sig nyttig ved at 

samle Tingene op. Med mange Vomiske Høflighedsattituder afleverer 

han først StGKken og Frakken,Viien gemmer Hatten bag paa Ryggen, 

til "Grev von Spangen" har laglXen klækkelig Mønt i den demonstra^ 

tivt fremrakte Haand. Barrow for\vinder harmfnysende. 

V"22. Klubrestauranten. 

Paakls 

Pers « Rekv; 

lman, Falkenberg o^/"Grubeingeniør Kvam" ind, sætter sig. 

Champagne paa Bordet. ' (Jfvlig Snak. Krag lægger øjensynlig an paa 

at charmere Telman. 



-<VV"d 

> 
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£5 3. Rovedderkoppens Boudoir 

Paakl: 

Pers. Rekvi 

Rovedderkfcppe 

Uret. Nervøs oA forventni 

sniæer sis ind I Stuen. H 

stiller hos Inspifctøre: 

ligt bure ved at s\ 

ivanenjfigaretrygende. Ser af og til paa 

d. Endelig gaar Døren op, og Barrow 

Figur minder om en Skoledreng, der 

Klø. Rovedderkoppen irriteres uvilkaar-

3om om hun anede hans Fiasko. Med mange 

'us. Han vilde næsten ønske, at hun i Ste« 

Ord og undskyldendeV#oærder giver han sig til at fortælle, hvor' 

dan det er gaaet haJr\Hun paahører ham med sit Blik hæftet stift 

p a a h am. Kan bliv: 

for at stirri )aa ham vilde skælde ham Huden fuld. Men 

hun siger sta&Ä ingentings Plans øjne søger instinktivt mod Udgan

gen. Da han s#» mest hjælpelos ud, siger hun endel i en hvislen« 

de Tone bare#dette ene Ord: lALot! Han vil igen til at mndskylde 

sig, men hijft gentager blot: Idi^f! Og saa viser hun ham Døren. Han 

vakler foi Rovedderkopptoi har imidlertid ränget. Døren 

med Spejjkonsollen gaar op, Kühnel \g Ysays kommer ind. Hun sætter 

dom hur#igt ind i Situationen. Barrow\ »s. 

Men hu/ har fundet paa et nyt Mid 1 at ramme Falkenberg. Hun 

Ziver fle to Banditter meget nøje Instrukser, de erklærer sig pa» 

rate, Gaar. Rovedderkoppen knytter uvilkaarligt Haanden. Hun skal 

nok sejre til sidst. 

V-S4. Fortsættelse af -B.33. 

Paakl: 

.•rs. Rekv: 

"Hvam" og Falkenberg i Klu 

og Cigarrøgen bølger. Pludsel 

stauranten. Snakken gaar livligt, 

"Kvam" Telman paa Skulderen 
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og siger: "De kender jo 

føre mig sammen med he 

en let Sag. De støder 

25. Foran det lille 

der er Chauffør, sti 

V>£6 > Dagligstuen i 

Paakl: 

Pers i Rekv: 

Ada sidder alene oĝ > 

lentine Kempel. Kan De ikke en Daß 

Telman forsikrer, at det vil være li am 

d hinanden, 

a Kønig og hendes Moder bor... 

Det grønne Autoinobi 1 jpuikket Karosser i ) kører frem. Kiihnel, 

rmer sig Indgangsdøren. 

lun hører det ringe, gaar ud. 

4"*"* 27 . Indgangsdøren med Entréen. 

Paakl; 

Pers. Rekv: 

Ada lukker op. KühneI 

hun er sendt af Falkenberg-, 

gern e vil t a1e meå hend e. 

tilbage. Ada skynder si 

heden for at sige til 

i Huen i Ilaanden, fortæller, at 

pludselig er bleven meget syg og 

ikke nok vil følge med i Vognen 

t Slag om sig, gaar ind' i Lej lig« 

^ 2 7 . - ' i W P ø r . 
Wj/v/va /yvWv^. 

se. Fru Kønig ligger i dj 

Lukker forsigtigt Døre 

^28« Foran Huset. 

Kiihnel venter. Ada ud. 

ker sig selv ind i Vognen. Det 

itter sig i Bevægelse, o 

et Sove være 1' 

'Ula nænner ikke at vække hende. 

er sig til Rattet. Ada luk' 

er jo om at skynde sig, lognen 

m har smækket Døren i bar: 3iæ 
'o -"»o 
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\ 29• Umiddelbar Fortsættelse af 36. Vognens Indre. 

Paakl; 

Pers. Rekv: 

I samme øjeblik DørenNĝ lækker til, springer eoi Mandsperson •*., 

op fra Bunden af Vognen.Å 5t \r Ysays. I en Haandevending har han 

bastet og bundet den y, 

30. Fortsættelse af 

Telman, Falkenberg 

tager Afsked. Han vil 

^31. Paa Gaden foran Klubben. 

Paakl: 

am" drikker ud. Bryder op. Telman 

age til Spillesalen. 

Pers. Rekv: 

Jens har lukket Døren 

Døren, sætter sig til at s 

mer "Kvam" og Falkenber, 

og kigger efter de 

pa 

ud 

r s 

lytter. Forlader pludselig 

aa Trappestenen. Straks efter kom-

de har passeret, løfter Jens Hovedet 

og følger^ ft er. 

/ 32. En bred Boulevard. 

"Kvam" og Falkenberg ko\mery£padserende. Imod dem kommer det 

grønne Automobil i en vældig Mrt. "Kvam" standser uvilkaarligt 

og ser efter det. Gør en Bajrfærk\ing til Falkenberg, at det var 

Rovedderkoppens Automobil. De 

/33. Foran Einar Falkenbergs Villa. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

De to Herrer kommer g&ae^te. Falkenberg spørger, om Detekti

ven ikke vil sove hos haX' tf\t. Han er urolig for Rovedderkoppens 

Efterstræbelser. "Kv^m" indvilliger. Ind i Villaen. 
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34. Falkenbergs Pi/ivatkontor hen lirker i Mørke. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Udenfor Vindriet ser man en Skikkelse, som efter at have ori« 

\ / 

enteret sin kravleA ind i Værelset. Skikkelsen maa ikke være saa 

in kan 

Kit 

.ærer 

skarp, at man af Sil 

ger sig hen bag et Ski 

"Kvam" demaskerer sic« 

Stiller to Lænestole sam 

Slukker Lyset. Gaar henimo^ 

før snige sig hen til Lænest' 

følg 

3et er. Skikkelsen sni« 

rrer ind. Lyset tændes. 

vil sove i dette Værelse. 

alkenberg til Døren. Godnat. 

. Imedens ses Skikkelsen fra 

, hvor den tager Plads. Krag, der 

er blevet staaende ved Vindue/^ med Ryggen mod Værelset, hører Læ*= 

nestolen knage, vender sig hfurt\gt om. I mindre end et Sekund fat= 

ter hans højre Haand om en/Revolver, medens hans venstre holder 

)e. VLyskeglen rettet mod Lænestolen 

\aa en Mand, der aabenbart mo= 

rer sig kosteligt. Hovedet er eet stortø Grin. Manden er Jens. Krag 

ler med, da han genk/nder ham, og klapp\r ham anerkendende paa 

Skulderen. Lyset i /tuen tændes igen. Manyforstaar, at Krag spør= 

ger, hvad Jens vi]/. Jens svarer, at Krag nflttc glemmer,t at han selv 

har paalagt ham i/cke at tabe Falkenberg af s\ne! Krag tilfreds. 

Gaar nop;le Ganfce/ :re; tilbage. Jennemtænker\øjensynligt en ny 

Opgave for Jens/. Paalægger ham omsider at holde\godt Øje med den 

grønne Automobil. Krag kunde lide at vide, hvor d^n havde Ærinde 

saa sent. Jens er straks parat. Lyset slukkes, Jens forsvinder 

atter gennem Vinduet. Krag tager Plads i Lænestolen. 

file:///godt
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^ 35. Næste Morgen. Fru Kønigs Dagligstue. 

Paakl: 

Soveværelse. Undrer Big over ikke 

Svar, Gaar til den modsatte Side af 

.il Datterens Soveværelse .-Sengen-staar 

.k som lamslaaet, men faar saa travlt-. 

Pers. Rekv: 

Fru Kønig kommer ud f 

at se Datteren. Kalder. In 

Værelset og lukker en Dø 

urørt. Fru Kønig sta 

Ud i 

T3$« a^< -f^ 
36. Entréen. 

Dat te rens Tøj er bor te . l l røi Keyaig fc]fiv>sj| ini^ £ ° r Alvor u r o l i g . 

B e s l u t t e r s i g t i l a t opsøge'F^L^enberg. S laar en Kaabe om s i g . Af 

S ted . 

U ^ • Asbjørn Krag i s i t Arbejdsværelse 

_Paakl: 

Pers .Rekv: 

Modtager et Brev. De 

er ham en Glæde allerede 

samme Aften soupere 

være ham kært at seXrrube 

txe^yTra Ritmesteren, der skriver, at det 

unne opfylde "Kvam"s ønske. Han skal 

11 sammen med Fru Valentine, det vil 

\øren som sin anden Gæst. Krag smi= 

Grai 

ler: I Aften skal han og Rovedd\rkoppen for Alvor prøve Kræfter. 

^38. Falkenbergs Villa. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Falkenberg kommer netop u\l fra^^llaen. I Laagen møder han 

Fru Kønig, der stakaandet fortæJfer ham, hvad der er sket. Ada er 

forsvundet. Falkenberg gribea/uvii^:aarligt frem for sig efter Støt; 

te. Han forstaar, at det ejr RoveddeWoppen, der staar i Forbindel= 



3e dermed. Der er ingen Tid at spilde. Han lover Fru Kønig straks 

at gaa til Asbjørn Krag. Skynder sig af Sted. Fru Kønig gaar til 

den modsatte Side. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Lige ved et HjørneXi Nærheden af et stort Hotel har Jens ta> 

get Plads i Fort(bvskanten\sora Skopudser. Han spejder ivrigt til 

alle Sider. Pludselig kommervden/grønne Bil svingende fra Sidega= 

den. Den drejer brat om Hjørr*e\ og standser foran Hotellet nogle 

Skridt fra Jens' Stadeplads. Kühntel og Ysays stiger ud, gaar ind 

i Hotellet. Jens gaar h^n til Vognefy. som er slemt tilsølet, og 

det vises (Ü* NM 1 J?i7toiyfc' airf, hvor!edes\an piller nogle Lerklumper 

af en af Automobilgangene og stikker dem i Lommen. Hurtigt bort. 

*< 
40 c Asbjørn Krags Arbejdsværelse. 

.Pci ak 1: 

Pers« Rekvi * 

Falkenberg meldes. Ind. Beretter om^/fivor Rovedderkoppen en= 

delig har ramt ham. Ada ;er f orsvunden^Krag hører efter uden at 

overraskes. Falkenberg tigger ham J[ endelig at anstrenge sig for 

at skaffe Ada tilbage, hviX hunVTa lever endnu. Krag beroliger 

ham. De skal nok snart kommd^paa Sporet. I dette øjeblik kommer 

Jens ind, haler Jordklumpe 

smuldrer interesseret Kl 

blive siddende, gaar in/ i sit 

frem og lægger dem paa Bordet. Krag 

pern\ ud i Haanden. Lader Falkenberg 
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41. Laboratorium. 

Paakl: 

Pers. Rekv: /£*? ^ 

Undersøger Gruset meget omhyggeligt i Mikroskop. Undersøgel* 

sen synes at tilfredsstille ham. Fra et Vægskab fremtager han en 

aflang Kasse. Aabner den. Kassen er inddelt i en Mængde Smaarum 

med Skydeglas over. Rummene er fyldt med Sand, Grus og Ler af al« 

le Arter, Til hvert Rum svarer en Etikette med en eller anden 

Stedsbestemmelse. Finder endelig det Rum, hvor Gruset, han har i 

Haanden hører hjemme. Gaar fornøjet tilbage til 

^ 42 <• Arb e j ds vær e 1 set, 

Paakl-

Pers, Rekv: 

hvor Falkenberg venter i s t W Spænding •''Krag fortæller ham Re« 

sultatet af sin Undersøgelse. Det\Lersmu^ra., som er fundet paa Au

tomobilringen, findes kun et eneståkSCed i hele Landet, nemlig paa 

Vejene gennem ørneskoven. Det gæld^Anu for dem blot om at faa at 

vide9 hvor i Nærheden af ørnestø^en Actø er bragt i Sikkerhed. Fal= 

kenberg falder i Tanker. Krajf gaar grusende frem og tilbage. 

* 4 3 • Krag s Entrédør, _set y*a J o p p e n . 

Et Postbud ringer på^f\afleverer et Brev til Husholdersken, 

der lukker op. 

4./ b , Fortsættelse af 42. 

Husholdersken ind med Breve 

Brevet og læser det: 

En Mand, der hører til 

efter at begynde et nyt 

standser sin Gang, aabner 

ppens Bande, men som tørster 

v, underretter Dem om, at 



/ 
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Ada Kønig holdes 

ligger i Udkanten a 

sat til at passe paa 

brud. 

Krag viser Falkenberg 

ægte, I hvert Fald s 

FaIkenoerg finder, 

^'-fiuOttu \ 

\45 Samme Aften« Foran 

henter i et a 

i 46. En Vej i ørneskoven. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Automobilet kommer 

oplyser Vejen med sin elefc 

Hjulspor, stammende fra d 

Sidevej, Krag stiger ig 

følge Sporene. 

adte Forpagtergaard, der 

n paa Vejen til Holle. Jeg er 

Kom i Aften efter Mørke.ts Frem« 

Q. X. 

r er neppe Tvivl om, at Brevet er 

de bør tage derud. Heller ikke 

kan være for stor. De aftaler, 

at Krag skal hente Falkenberg i et Automobil Kl. 7. Falkenberg 

Automobil Falkenberg. 

e, standser. Krag staar af Vognen, 

t̂e Lommelampe, følger et Par brede 

e Bil. Sporene drejer ned ad en 

tomobilet, giver Ordre til at 

V*4?* Foran den øde F 

Paakl: 

.Pers, Rekv: 

Klokken er nu 8-9. 

standser i nogen Afstand 

Vognen og nærmer sig G 

hvor en Rude er slaaet 

skinner. Krags Automobil kører op, 

den. Falkenberg og Krag staar af 

a&te Trin. Krag finder et Vindue, 

mden ind, faar Vinduet luk= 
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ket op, svj 

begge Herrer kryber ind ad ViYiduet. 

^48. Værelset indenfor er et to-Fares Være Ise. 

Paakl: 

_Pers. Rekv: 

Gardinet for det an^et Vinclu endnu nedrullet. Værelset er 

derfor kun meget svagt oplVst. De to Mænd gaar frem i Værelset vod 

at føle sig for fra Ting t±\ Ting. Bohavet gør et meget forfaldent 

Indtryk. Der-ligger Støv ovemit. En Stol Ligger væltet paa Gulvet. 

Pludselig gør Falkenberg Krag\pmærksoa/paa, at Tæppet, der dækker 

et Bord midt i Stuen, er vaadtAmærkværdig klæbrig vaadt. Krag 

retter Lommelampens Lys mod Bor^rCæppet, undersøger en stor mørk 

Plet paa dette og siger, idpchaiAser stift paa Falkenberg: (Replik) 

•£oj—®P Blod. . »Menneskebl^u. . .endnuganske varmtl Det giver uvil= 

kaarligt et Ryk i Falkenberg. Krag tfcroliger ham. De maa videre. 

Man ser Krag lukke Døren op til det næste Værelse. 

^49. Det næste Værelse ligaer i fuldkomment Mørke. Krag lader Ly« 

set glide søbende rundt i VæVelset, som ikkejKimmer et eneste Mø» 

bel. Kun tomme Vægge. Nu peger\Falkenberj^ien paa en Dør, der hid

til har ligget udenfor Billedet\ Krai'slukker sin Lygte. Der pano= 

reres hen paa Døren, under hvilke^ der ses en smal Lysstribe. I 

dot tilstødende Værelse maa al/tsaa Være oplyst. Krag og Falkenberg 

nærmer sig forsigtigt Bøvei/, Paa et tfrd fra Krag gør de begge de=* 

res Revolvere parate, o/nied et rask Tag slaar Krag Døren op til 

k 50. Værelse Nr. 3, der er\fuldv oplyst fra en Bordlampe. Dette 

værelse er hyggeligt møblere\./l Midten staar et Bord dækket til 

lire Mennesker. Alt tyder paaZNat Bordet nyligt er blevet forladt. 
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I en Kurv ligger en Flaske Vin 

De to Mænd 3er sig forundrede 

gaadefuldt. De beslutter at 

det næste Bærelse og smæ 

gaar derind, 

-fol. 

Paakl: 

Pers. Rekvs 

stor Skaal er fyldt med Frugt. 

cringe Huset bliver mere og mere 

Ldere. Krag lytter- ved Døren til 

aa pludselig paa vid Gab. De 

faa Møbler. I det modsat I denne Stue 

et stort Vindue, ge 

Bremme, der netop sti 

f r-a de Indtrædende. Ov ?V R&ggen se 

beskinnes af Maanelyset.\Krag staai 

til at gøre det samme. Da A 

ville rejse sig, gaar Krag 

Revolveren hævet og parat t 

lket Maaneskinne-

Hjørne af Stuen GI* 

alder ind i en bred 

Ryggen af en Lænestol, SOm vender bort 

aldet Isse, der ligeledes 

le og formaner Falkenberg 

Stolen ikke gør Mine til at 

Falkenberg følger efter. Med 

rykke af gaar Krag i en Bue uden= 

Lærmer« 

a ti 

om Stolen, saaledes at han nuXÆlærfotografi) befinder sig lige 

overfor den mystiske Skikke l:=jé\ Denne forbliver urørlig. Da knal= 

der Krac Lyset fra sin Lomn/lam^e lige i Ansigtet paa. Manden, men 

jamme et cr/dt Lllage. Manden i Stolen er død. Fal= 

tænder nu Lys iyßtuen. Kr-\g træder hen til Liget og kon= 

taterer, at lian er bl</ven dræbt, ^.mt af et Revolverskud lige i 

Hjertet, Krag tager e/ Lommetørklæde^ op af den Dødes Brystlomme 

i Hjørnet Bqfgstaverne Q.X. l\n viser det til Falkenberg. 

!orstaaende ^ Falkenberg finder nu en 

lil der med en Naal er fastgjort til Liget, Der staar: 

- I kom for sent. Den unge Pige, I søger „^r bragt i Sikkerhed an

detsteds, og Forræderen har, som I ser, faaVb sin Løn, 

Den røde Ehike. 
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Falkenberg drager et LettelseAs Su^: Ada lever altsaa endnu. Men 

der er jo intet mere for dem aV^øre her. Fra Værelset er direkte 

Udgang til Haven. Ud. 

L 52. Ved Automobilet. 

Krag og Falkenberg 

k$3. Et Værelse paa "Grand". 

Paakl; 

Pers> Refcv; 

Hyggelig Restaurations 

ket til tre, i det andet Hjø: 

atter ind til Byen. 

fort« Til den ene Side et Bord dæk= 

r\e en lille Sladrekrog. I Krogen sid> 

der Rovedderkoppen. Ritmester Télman konverserer hende. Ser gen= 

tagne Gange paa sit Ur, RovedderVoppen g#r# en Bemærkning om, at 

Grube ingeniøren nok lader vente pa\sig^f det samnrøn træder Krag 

ind maskeret-som Kvam. Striks til Bor^C. Der panoreres hen til 

Bordet. Der drikkes et Vell\mstglaj^ Serveringen begynder. Men al= 

lerede ved første Ret kommer Ne^n^nif ormeret Portier hen med et 

Brev til Kvam. Han bryder det^^ læser det, uden at hans Minespil 

røber nogensomhelst Sindsb^vægeAe „ Brevet lyder; 

Jeg maa tale med Dolfi øjeblikke:ig. Venter Kabinettet til 

højre i Spejlsalen. ~/Kovedderkoppe\ betragter Krag skarpt, som 

om hendes istanke pludselig er vakt.\£an gør en Undskyldning, 

^e&ser sig og gaar ud. 

54. Kabinettet til højre i Spejlsalen. 

.Paakl: 

Pers. Rekv; 

"Kvam" kommer ind. Falkenfrgfrg sidder med et Brev i Haanden. 

Falkenberg rækker ham Brevet./ staar: 
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Vi vil Dem intet ondt;.\ Lad o 

Ada noget. Men rører Dte paa 

te Brev, vil hun øJebli\kke3/L 

i Fred, saa skal Aer ikke ske 

em, efter at De har modtaget det« 

g blive dræbt. 

Asbjørn Krag gaar grublende 

berg er præget af lutter Ras 

har taget sin Beslutning. 

føler, at han har sikkert/Tag i 

slip paa det. Rovedderk 

ten. Efter et Sekunds-

at han ~ Falkenberg -/skal gaa hje 

telefonere sine nærmere Ordrer til 

an 

»pen s} 

•ervejelse 

Den røde Enke. 

gie Gange frem og tilbage. Falken« 

ildhed. Nu staar Krag stille. Han 

il ikke lade sig skræmme bort. Han 

sit Bytte, og han vil ikke give 

give sig og det endnu samme åf= 

iver han Falkenberg den Besked, 

til Krags Bopæl. Krag vil da 

ns. Falkenberg gaar, Krag ud 

til den modsatte Si 

<55. Krag ind i en helet onbo 
^^C^A^C-

ir J« 

tet Billode). Krag giver nog] 

en pudsig Maade noterer sieved 

paa Fingrene. 

•ns op. (Eventuelt 3-fel« 

istemte Anvisninger, som Jens paa 

at gentage dem og samtidig tælle 

KbQ- Kabinettet fra 55. 

JLaakl; 

Pers. Rakvs 

Rovedderkoppen vender Isig flere Gange urolig mod Døren. Ende« 

lig kommer Krag smilende og \iec^Gn Undskyldning paa Læben. Sætter 

sig. Genoptager Konversatiorfeh. Gør stærkere og stærkere Kur til 

Rovedderkoppen, der ikly/maa sVnes uimodtagelig for Kurmageriet. 

Et nyt Offer maaske?. 

57. Krags Entrédør. 

Falkenberg ringer paa, 

af Sted. 

lukker selv op. Hue paa. Begge to 
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X 58. Kabinettet fra 55 og 56. 

Paakl: 

et sidder ved Kaffen. Rovedderkop« 

1 bortvejret, udfolder - til Ærgrelse 

e besnærende Egenskaber. Og "Kvam" synes 

Han ser forelsket paa hende og trykker 

tmester Telman vender sig til Keine« 

hurtigt til hende, at han maa ta« 

illiger med et Blik. Kort efter 

Pers. Rekv: 

Souperen er endt1 

pen, hviå Mistanke att 

for Ritmesteren - alle 

helt at have overgiv 

i Smug hendes Haan 

ren for at betale 

le med hende sa 

bryder de op. 

* 5 9 c I Hotel/estibulen. 

.Paakl: 

Pers. Rekv/ 

I Baggrunden Udgang. Paay^aden ses RovedderKoppens ventende 

Automobil. Fra den sto\e TgÆppe til venstre, der fører op til Ho

tellets Selskabslokaler,Rommer Krag, Telman og Rovedderkoppen. 

De to sidste gaar sammJR, l\rag for sig selv. Men paa Trappens ne» 

derste Trin vender Ro/"edderktøpen sig pludselig mod Telman, siger 

ham kort Farvel og /ak for i AJŜ en og tager Krags Arm, gaar hur̂ -

tigt med ham ud t^L Automobilet. VDelman staar dum og flov tilbage. 

6/• I Bayonnegadren foran Huset, hfrpr Rovedderkoppen bor. 

I^uikl: 

_Pers. Rekv: 

Falkenberg og Jens. 

lonne Politisoldater Besked 

S-te Opgange. Da han netop er 

Falkenberg og sig selv i S 

sidste er>4TFærd med at give en Ko= 

im, ai#G.e skal skjule sig i de nærme= 

dig hermed og har fundet Skjul for 

ggen\r.ra et fremspringende Hus, 



A 
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6 Q Rovedderkoppens Boudoir. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

"Kvam" Rovedderko 

er pludselig b 

til, river han S 

et Sæt i hende. H 

vinder dog hurtigt fatningen 

Væsen, alt sammen for\at v/hd 

nogen Chance. Med et r\n/agend 

'visende 

- af og 

'ler. at 

er meget indladende. Han 

øjeblik, da hun vender Ryggen 

nu som Asbjørn Krag. Det giver 

n er bleven overlistet. Hun gen-

5 antager sit katteagtige, venlige 

e Tid. Men Krag vil ikke unde hende 

e Blik undersøger han hurtigt Værel

set. Blikket hæfter sia^ved Pengeskabet, der er lukket. Med Revolt 

veren hævet tvinger tykn F\>vedderkoppen til at lukke det op. Han 

vil være sikker paa/ at de^ikke bliver belurede. Rovedderkoppen 

lukker op. Penges/abet ligner indvendigt et almindeligt Pengeskab, 

tilsyneladende tJt Staal heltVlgennem. Krag fatter ingen Mistanke 

til det. Tvert/mod stiller har\ sig senere med Ryggen til det for 

i alle Tilfæl/e at være sikker \iod Ryfeangreb. Nu tvinger han imid-

lertid - sta&ip; med hævet Revolver - Rovedderkoppen hen til Skri

vebordet, tlvov han lader hende sæVte sig. Med Revolvermundingen ret= 

tet mod h</ndes Bryst siger han: (Replik) Hvis De ikke,» inden jeg 

har talt/til tre, siger mig, _hvor Actø, holdes skjult, skyder jeg 

Demj Ro/edderkoppen ser haanlig paa Iram. Hun er ikke saa let at 

true. /an begynder langsomt at tælle: \ - hun rører sig ikke, ser 

kun sytift og prøvende paa ham, 2 - hun Itorstaar, at han mener Trus« 

len Alvorligt, 3 - hun siger Adressen. KrW giver hende nu videre 

Ordre til at skrive en Seddel efter hans D\ktat. Hun skriver: 
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Ada holdes forvaret itøid 

stræde 14, 5 Sal t.h. Frels\ 

tager Seddelen, læser den,yf-

Rovedderkoppen af Syne /'og ki 

samtidig giver et St 

rogtning i Lejligheden Lafayette^ 

og skynd Jer her tilbage. Krag 

i sin Poli 

er den sammen - stadig uden at tabe 

er den ud gennem Vinduet, idet han 

løjte. 

\62« Gaden. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Jens og Falkenberg fr 

Papir. Læser det under en 

Biler suser frem. Politi 

første tager Jens og F 

Skyggen, finder det sammenfoldede 

»pæl. Nu bliver der Liv i Gaden. Tre 

border de to bageste. I den 

Plads. 

TV 63. Fortsættelse af Billede 61. 

Krag staar endnu ved1 Vinduet, til han forvisset sig om, at 

Ordren er bleven opfattet, åaa gaar han hjjjpfigt over og stiller 

sig med Ryggen mod det aabnelPengeska>C Rovedderkoppen sidder sta

dig ved Skrivebordet. Hun ser\smimende og indsmigrende paa ham. 

Hendes Blik synes at tale om hÆnmelig Beundring. Saa rejser hun 

sig pludselig og siger: (RgfrlikV Hr. Asbjørn Krag, De er min Fjen---

de, men jeg beundrer Dgfr alliffeveV for Deres Mod op; Klogskab. Tilg 

lad mig at give Dem/disse Roser t A Erindring 1 Hun har fattet om 

en Buket Rose reeler staar i et GlasVma Bordet, og gaar et Par 

Skridt freja'mod ham med Roserne i de Vremrakte Hænder. Men han 

standser hende med Revolveren og tvingeV hende til at kaste Roser

ne p,/a Gulvet. Buketten løsnes, og melle\ Roserne kommer en lang 

Dolkvtil Syne. Krag tager den op og viser \ende den. Den havde hun 

nok tiltænkt ham? Han smider den fra sig ogVriver hende baglæns 

file:///ende
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over mod Løjbænken, hvor flader sig glide ned. Han sætter sig 

lige overfor hende med Bl^l^t stift hæftet paa hende. Nu skal hun 

ikke narre ham oftere. 

ri 64. Ada i sit Fængsel, et sk 

Ada, der gør et meget 

der Hænderne. Opsender Bø 

uhyggeligt Værelse. 

ftet Indtryk, græder-stille og fol: 

Himlen om at hjælpe hende. 

ØV 65 F o r t s æ t t e l s e aX B. 63 

Krag og Rovedderfcoppen s i d d e r 

h i n a n d e n . RovedderkoppéVi ie 

ske n a t u r l i g t - som v i l d 

hun s i n ene Haancl paayftfej' 

e r u d s k a a r e t som Djp^gehoved 

adig i samme Stilling overfor 

d Hænderne foldet i Skødet. Gan= 

n søge en ny Hvilestilling - lægger 

nkens Armlæn, der som tidligere nævnt 

ed et Par paafaldende, hvide udstaa= 

i C ft 
ende Øjne. Ligesom i Tanker lJtøer hun (Nærfotografi) sine Fingre 

glide lan̂ >s Dragehovedets Udskæringer. Pegefingeren standser ved 

det ene øje. 

X 6 6 • ]?jt afsidesliggende, *tWJpww—irT Værelse . 

Paakl: Jø^txvut 7*+IY*<HU &-t?l. 
Pers. Rekv :/-/öV/5-3ö-¥2,- ^ 

Ysays og KühnelNsidder ved et/Bord og spiller Kort.Værelset 

oplyses af en^l ga^. Paa laggen lægger man Mærke til en elek= 

trisk Pære. I et Par Næp£^Cografier vises skiftevis Rovedderkoppens 

Haand paa Dragehovedet og de\ elektriske Pære, som blinker. Drage= 

hovedets hvide øJfne er i Virk 

ifen, saa Pæren tænde^. Efter Nærfotografiet ser man 

:aa urtene fra sig. Ysays antager 

Kommandoen. Forsigtigt lister de af kted. 

-
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67• ft't entrélignende VærelseJ der støder optil Boudoiret. 

De to Band i t t e r s t a a r stflljfYved en. hemtiel/fe Dter, l y t t e r . 

Ysays lægger f o r s i g t i g t Haancfen iteåri!aasen. 

^ 6Ö» Boudoire t . /L 

~ V 
Rovedderkoppen og Krag har ikke/7 forandret Stilling indbyrde« 

Rovedderkoppen smiler gafcd 

Bagklædningen i Pengeskabet 

gaa op. De to Bandi11er li) 

igesoni spottende. Nu ser man 

i Virkeligheden skjuler en Dør 

ig ind og kaster sig over den in

tet anende Krag, som i Løbet Jaf faa Minutter er bundet paa Hænder 

og Fødder. Rovedderkoppen rljser sig. Hun formelig straaler af 

Snergi. Nu rnaa der handlejr. \ie bliver enige om at lade Krag ligge. 

Det gælder om at handle />g kdfcime rettidig til Huset i Lafayette-

træde. Rovedderkoppenybg Kühn̂ pl styrter ud af Værelset. Roveddør« 

koppen efter lige at Jfave kaste\t en Aftenkaabe om sig. Yaays gaar 

derimod tilbage gennem Pengeskabet for at hente sin Automobi&frakke. 

Aldrig saa snart er/Værelset blevet tomt, før man (i Nærfotografi) 

ser Krag, der hidtil har ligget soVi død, slaa øjnene op. Han kig-

ger sig om og opdager Dolken tæt ve\ sig. Han pokker sig hen til 

den, faar den anbragt i en passende Stilling under sig. 

^69. Værelset fra 3il\ede 66 <^J? 

Ysays i B'ærd med at̂ tfage Automobilpels paa. Derefter en Hue 

paa. Gaar tilbage mo( 

70• Boudoiret. 

Paakl: 

Pors. Rekv: 

Da han kommer derind, h 

Griber sin Revolver og tving 

Kpdg netop smøjet Tovene af sig. 

ved Hjælp af den Ysays, der intet' 
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anende kommer ind ± Stuen, 

ter lukker han ham inde i P 

klædningen til efter sig, 

kommer Krag i Pelsen os /ræ 

at læcge baade Pels og Hue. Deref« 

eskabet./Ysays har nemlig trukket Bag 

ag smækker Jerndøren i. I en Fart 

Huen godt ned over ørene. 

K 

aden. 

r a a K11 

Pers. Rekv: 

Don grønne Bil. Rovedde 

En af dem trutter nogle Gan 

d.v.s. Krag. Skynder sig 

ri. Lafayettostrædet. 

Paakl: 

•pen og Kühnel ventor i nervøs Uro. 

ed Hornet. Endelig kommer Ysays, 

t tapca Plads ved Rattet. Af Sted. 

Pers. Rekv: 

De tre Politibiler 

Jens giver Politisoldat 

op i Huset til venstre, hv 

Vindue paa 2den Sal. De 

sterede rundt opkring 

gaar op i Huset til høj 

onJF Vi befinder os i en smal Smøge. 

er\e forskellige Ordrer. Et Par af dem gaar 

de lidt efter kommer til Syne i et 

væbnede mod Rifler. Andre bliver po-

v, Falkenberg og et Par solide Mænd 

re - Nr.\14 i Lafayettestrædo. 

Jon 

X 73. Paa Trappen. 5die 

De fire Mænd forsigti 

ron, der sprænges. 

^ 74. I Værelset indenfor 

Barrov/ ligger og sover 

ges, men inden Jens og 

get sig ud gennem.Vi 

op, braser paa een Gang ind paa Dø-

/Ä^C^-!^, 
/J*~~*—" 

en Sofa, vaagner, da Døren spræn= 

naar ind i Værelset, har han svun« 
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^ 
?5• Huset udvendig. 

Paakl: 

Pers. Rekv: 

Barrow griber fat i Tagrend 

imod Nedløbsrenden. De to Ri 

med Hanen spændt paa G-eværeX 

øjeblik, han naar Jordene 

76. Fortsættelse af 74. 

og balancerer i Hænderne hen--

skytter i Vinduet overfor staar 

Følger ham med øjnene for i det 

ham et Skud i Benet. 

< 

/i^^^^enrj og Falkenberg er 

men tænker ikke Daa at vil! 

LU ten ind. De løber hen til Vinduet 

henimod Døren til det 

gaar Døren op. 

ni 

'eskæftige sig med Barrow. De løber 

irelse. Flere Nøgler prøves, endelig 

Omfavnelsesscene mellem Ada og Falkenberg. Ada er saa svag, 

at hun ikke kan støtte paa Benene. Falkenberg maa bære hende. 

/\78. Strædet. 

Barrow gør Springet kra Afløbsrenden ned til Jorden. I det 

samme knalder et Skud, han or bleven ramt i Knæhasen. Forsøger at 

slæbe sig at Sted, men styrte\ om og pågribes. Jens og Falkenberg 

ud af Huset til højre, den sids\e ørende Ada, hen til en af Poli= 

tibilerne. En Politisoldat, soiø^r staaet paa Udkig ved Indkørse= 

len til det snævre Stræde, lammer tøbende og melder, at den grøn= 

ne Bil kommer. Almindeljs^Bestyrtels>ß. Hurtigt giver Jens Ordre. 

Den grønne Bil kører yf.6. i Strædet. Röyedderkoppen har rejst si£ 

og fyrer med sin Revolver mod Politisoldaterne. Men nu rejser sig 

Ysays, alias Asbjørn Krag , river Huen af Hovedet, Rovedderkoppen 
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rykker uvilkaarligt et S 

tionen. Under Kommando af 

baster og binder Rove 

len. Falke nb e rg k omme 

til Bilen, i hvilk 

slutter Filmen. 

»age. Krag er Herre over Situa= 

rykker Politisoldaterne frem og 

>ppen og Kühne1. Krag stiger ned af Bi= 

JÆøde for at takke ham. Fører ham hen 

'a8"t? °6 m e& Gt Billede af de tre 

-}. J- 4- J- -|- -A. -\- -?-. .\- -J. •+. -J- -j- -i. -j- -i. 4 . J- -J. -1- -j- -V. -}. 
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