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Uitnodiging
De Onfortuinelijke bankier
Een paar dagen na de dood van Oscar Poelvoorde
ontvangen zes verdachten een brief van hem. Hij
beweert dat één van hen zijn moordenaar is. Aan
de hand van zijn schriftelijke instructies moeten ze
onderling uitzoeken wie dat is.
Wij gaan samen Oscar en zijn verdachten spelen
in Moordspel “De Onfortuinlijke Bankier”! En
ondertussen lekker eten en drinken. Hieronder zie je
waar en wanneer.
Als er bij PERSONAGE een naam staat ingevuld dan
dan kun je onder deze uitnodiging zien wie jij gaat
spelen. Als je het leuk vindt, mag je proberen er
ongeveer zo uit te zien!

Personage:
Naam:
Datum:
Tijd:
Locatie:

PERSONAGES

De eerste verdachte is mijn vrouw Jenny Poelvoorde,
waarmee ik 27 jaar getrouwd was. Ach schat, alles was
koek en ei tussen ons totdat je te weten kwam dat ik
een verhouding had met mijn secretaresse Stefanie
Van Leeuwen. Toen veranderde je in een gierige raaf
die enkel op mijn geld uit was. Maar ik ben zo slim
geweest om een huwelijkscontract af te sluiten met jou.
En ik kon je natuurlijk gewoon onterven. Scheiden zou
jou dus alleen maar windeieren leggen! Of dacht je als
lijkenpikker misschien méér op te kunnen strijken?

De volgende verdachte is Stefanie Van Leeuwen, mijn
aantrekkelijke secretaresse, hoewel ze zichzelf liever
executive management assistant noemt. M’n duifje, jij
verafgoodde mij! Totdat bleek dat ik geen nest met jou
wilde bouwen. Om je je bek te doen houden, heb ik
ooit iets over een erfenis laten vallen. Maar ik heb je blij
gemaakt met een dode mus, want ik was altijd al van je
plan je in te ruilen voor een nieuwe secretaresse. Dit
keer één met echt blond haar en nóg grotere borsten.

Dan is er mijn bloedeigen zoon Theo, het uilskuiken.
Nooit heb ik een grotere mislukking meegemaakt dan
meneer de “kunstschilder”. Ieder vogeltje zingt zoals
het gebekt is, maar hoe is het mogelijk dat deze idioot
míjn genen bezit? Vierentwintig en nog nóóit iets afgemaakt. Ja, drank, drugs en feesten… dát kon hij wel. En
komen schooien bij zijn vader! Ik heb een tijd mijn kop
in het zand gestoken, maar op een bepaald moment
moest ik hem wel verstoten. Het enige wat hij nog van
mij kon verwachten was een erfenis, maar dan moest ik
wel eerst dood. Och Theo jongen, heb je dan eindelijk
toch iets kunnen afmaken? Je vader?

Dan een echte paradijsvogel: mijn spirituele coach Moyana. Ze is helderziende maar ze noemt zichzelf liever een
genezend medium. Ze heeft mij een tijd lang mentaal in
balans gehouden. In het begin voelde ik mij inderdaad
kiplekker. Ik heb op haar verzoek zelfs een fonds opgericht dat na mijn dood een groot bedrag zou uitkeren aan
haar vzw ‘Moyanology’. Vanaf dat moment geraakte Moyana zelf compleet uit balans. Ze kwam aandraven met
boodschappen van mijn overleden oma en ze wilde dat ik
duurzaam en spiritueel zou gaan bankieren. Wat een
nonsens! Ik stopte met de sessies en wilde het fonds
opheffen. Ze was razend kwaad! Zou deze heks mij dan
toch de geestenwereld in hebben gejaagd?

Ook verdacht: Pol Deceuninck, een cliënt van mij. Bijnaam: Het Oor. De heer Deceuninck is crimineel maar hij
noemt zichzelf liever ondernemer. Hij wilde geld witwassen bij mij en daar heb ik toen inderdaad mijn handen aan
vuil gemaakt. Het leverde veel op… maar vooral spijt. Hij
begon me af te persen en dreigde dat wanneer ik niet
betaalde, ik binnen de kortste keren een paar vingers minder zou hebben. Ik koos eieren voor mijn geld en jarenlang betaalde ik doodsbang. Maar nu heb ik de betalingen
aan Deceuninck stopgezet. Heeft Het Oor mij dan toch
bij het oor te pakken gekregen?

De laatste verdachte is Jean-Pierre De Nolf, maffioso,
maar hij noemt zichzelf liever topadvocaat. Meer dan
twintig jaar was hij mijn advocaat en goede vriend. Of dat
dacht ik toch, want ook Jean-Pierre bleek onder mijn duiven te schieten. Na mijn dood zou Jenny een groot deel
van de aandelen van mijn bedrijf in haar bezit krijgen, met
Jean-Pierre als adviseur. En toen zij wilde scheiden was
hij er als de kippen bij om haar echtscheidingsadvocaat
te zijn. Verdomme Jean-Pierre, jij bent verliefd op mijn
vrouw! Je kon natuurlijk niet wachten om haar als zielige
weduwe te veroveren, met erfenis en al! Om dan met
míjn pluimen te gaan lopen! Als er iemand een motief had
om mij te vermoorden, dan was jij het wel, valse haan!

