
Večerja z umorom Kvantum 
brezčutja v hotelu Austria 
Trend v Ljubljani se začne 
s pijačo dobrodošlice in 
predvidoma zaključi okoli 
22:30 z rešitvijo umora. 
Vmes pa gostom razen 
z večerjo postrežejo z 
nekaj skrivnostnimi umori, 
druženjem z Jamesom 
Blondom – agentom MI6 
z dovoljenjem za ubijanje, 
Honey Funnymoney – M-ovo 
tajnico, Kitty With-Claws – 
agentko S.P.O.O.K.T.E.R., 
Cuttlefishy – cirkuško 
voditeljico in agentko pri 
S.P.O.O.K.T.E.R., in z Ernstom 
Fuzzyfeltom  – št. 1 pri 
S.P.O.O.K.T.E.R., oziroma 
igralci, ki poskrbijo za napet 
in razburljiv večer.
Po večerji gostje n ostanejo 
živi, poleg tega pa gredo 
domov polnih trebuhov in 
vedri, bogatejši za prav 
zabavno izkušnjo. 
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Fo

to
: G

or
an

 A
nt

le
y

Ernst Fuzzyfelt  – št. 1 pri 
S.P.O.O.K.T.E.R., eden od umorjenih.

Omizje z igralci, ki med hodi z 
večerjo uprizarjajo spletke in 
zaplete med akterji.
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James Blond nazdravlja gostom s 
šampanjcem ob njihovem prihodu.

Tema večerje je James Bond. Navodila 
glede obleke za svečano večerjo velevajo, 

da se gostje oblečejo tako, kot jim ustreza, 
priporočajo pa klasična oblačila za večerni 

dogodek: za moške kravato in srajco, obleko 
za ženske. Naloga gostov na večerji je, 

da pozorno opazujejo pogajanja in glavne 
akterje. Če se na pogajanjih slučajno zgodi kaj 
nepredvidljivega, je naloga gostov, da dejanje 

raziščejo. Največji vir informacij so igralci. Tudi 
če ne postrežejo z vsemi sočnimi govoricami, 
to ni razlog, da goste odvrne od zasliševanja!

Sama zgodba izhaja iz obdobja, 
ko je hladne vojne konec, 
obdobje terorizma pa pojenja. 
Končno se prvič po mnogo letih 
vohunjenja in protivohunjenja 
sestanejo kriminalna združba 
S.P.O.O.K.T.E.R. in MI6 z 
namenom, da poiščejo  
mirno rešitev. 
Napredek pri pogajanjih je 
počasen, čas mineva in ravno, 
ko se zdi, da se vse odvija, kot 
je treba, M-a raznese bomba! 

Goste pričakajo vprašalniki – ki jih 
izpolnijo ob koncu večerje. Še pred 
tem pa povečerjajo in med večerjo 

klepetajo z akterji Večerje z umorom.

Osumljenci so: James Blonde – agent MI6 z dovoljenjem za 
ubijanje, Honey Funnymoney – M-ova tajnica, Kitty With-Claws – 
agentka S.P.O.O.K.T.E.R., Cuttlefishy – cirkuška voditeljica in agentka 
pri S.P.O.O.K.T.E.R., in Ernst Fuzzyfelt – št. 1 pri S.P.O.O.K.T.E.R.

Ko James Blond nameri 
v Ernesta, se obe agentki 
– Kitty With – Claws in 
Cuttlefishy – postavita 
Ernestu v bran. 

Ernst Fuzzyfelt – št. 1 pri 
S.P.O.O.K.T.E.R., eden od 
osumljencev za umor M-a.
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