NOTORIOUS
Lättläst beskrivning av handlingen

VIKTIGA PERSONER I FÖRESTÄLLNINGEN
• Alicia Hauser, huvudperson
• Devlin, agent
• Prescott, Devlins chef
• Alex Sebastian, mannen som Alicia får i uppdrag att förföra
• Madame Sebastian, Alex mamma

PLATS
Föreställningen utspelar sig i USA och Brasilien under andra
världskriget.

ORDLISTA
spion: någon som samlar information om fienden, till exempel genom
att låtsas vara någon annan
förföra: göra så att någon blir kär eller förälskad i dig
bortförd: hämtad mot sin vilja
demoner: mardrömslika figurer som är symboler för döden

DET HÄR HÄNDER I FÖRESTÄLLNINGEN
Orden som är markerade i gult finns med i ordlistan.
SPIONER I FAMILJEN

Alicia Hauser är en ung amerikansk kvinna. En dag får hon veta att
hennes pappa har varit spion för motståndarsidan i kriget. Hon blir
upprörd och tar avstånd från honom. När pappan blir hämtad gör Alicia
ingenting.
På en fest träffar Alicia agenten Devlin. Han vill att hon också ska bli
spion, men åt sitt eget land, USA. Uppdraget är att spionera på fienden i
Brasilien. Alicia säger först nej, men ändrar sig ganska snart.
Hon tackar ja till att bli spion och åker till Brasilien med Devlin.

UPPDRAG OCH KÄRLEK I BRASILIEN

Alicia blir snabbt kär i Devlin. Men Devlin tycker inte att det finns plats
för kärlek i hans liv: han är upptagen med kriget och sitt arbete.
Alicia ger inte upp, och plötsligt kysser de varandra. Men kyssen blir
avbruten.
Alicia och Devlin kommer till Devlins chef Prescott. Hos honom får de
veta mer om Alicias uppdrag. Alicia ska förföra en man som heter Alex
Sebastian, som är en gammal vän till hennes far. Målet är att få
information om Alex och ta reda på vad som händer i hans hus.
Sedan blir Alicia och Devlin ensamma med varandra. Alicia ber Devlin
om råd om uppdraget. Hon vill också att han ska säga att han älskar
henne. Men Devlin är svartsjuk och vill inte hjälpa Alicia.

ALICIA FÖRFÖR ALEX

Alicia kommer på besök till familjen Sebastians villa. Alex Sebastian tar
emot Alicia och verkar tycka om henne. Det gör däremot inte Alex
mamma, som också finns i huset. I huset finns också forskaren Emil
Hupka. Han visar att han är nervös för något. Kort efteråt blir han
bortförd.
Senare möts Alicia och Devlin på operan i Rio de Janeiro. Alicia berättar
att hon har lyckats förföra Alex. Devlin och Alicia börjar bråka, men
avbryts när Alex plötsligt dyker upp.
Senare är Devlin på sin chef Prescotts kontor. Det är många människor
där och de är glada. Men Devlin blir mycket arg när han hör hur de
andra männen talar om Alicia. Sedan kommer Alicia också dit. Hon
berättar att Alex har frågat om hon vill gifta sig med honom. Prescott
frågar Alicia om hon kan gifta sig, för spionuppdragets skull. Det märks
att Devlin blir upprörd, men han säger ingenting. Alicia säger att hon
kan gifta sig med Alex.

DAGS FÖR FÖRLOVNINGSFEST OCH HEMSKA UPPTÄCKTER

I familjen Sebastians villa förbereder man nu förlovningsfesten. Alicia
lyckas i hemlighet leta igenom Alex kavajfickor. Där hittar hon en
nyckel.
Gästerna kommer till huset. Bland dem finns Devlin. Alicia visar
honom nyckeln och tillsammans smyger de ner i husets källare. Där
finns ett rum där forskarna i huset har jobbat med en stor bomb. Devlin
och Alicia hittar forskaren Emil Hupka död.
Sedan kommer Alex ner i källaren. För att Alex inte ska förstå att de är
spioner låtsas Devlin att han är svartsjuk och upprörd över bröllopet.
Lite senare förstår Alex att han har blivit lurad och att Alicia är en spion.
Han väcker sin mamma och berättar vad som har hänt. Hon blir mycket
upprörd.

ALICIA BLIR FÖRGIFTAD

Alicia är på ett möte med Prescott, som säger att Devlin inte är kvar i
staden. Alicia verkar må dåligt. Hon åker tillbaka till Alex Sebastians
hus. Husläkaren som är på besök i huset försöker ta hennes kopp, men
stoppas av Alex och Madame Sebastian. Då förstår Alicia att de håller på
att förgifta henne. Hon försöker fly men lyckas inte. Hon blir lämnad i
sitt sovrum.
I sovrummet finns det demoner runt Alicas säng. Plötsligt är också
Devlin där. Han har kommit dit med en känsla av att Alicia behöver
honom. Demonerna stoppar honom först, men släpper till slut fram
honom till Alicia. Devlin är så glad att se att hon lever och säger att han
älskar henne.
När de försöker ta sig ut ur huset stoppas de av Alex och hans mamma.
Sedan kommer forskarna fram och vill veta vad som händer. De vänder
sig till Madame Sebastian, som är deras ledare. Alex är rädd för sin
mamma och försöker fly. Han lyckas inte och hans mamma säger att
han nu ska dö för det som har hänt.
Alicia och Devlin lämnar huset. För att hålla Alicia vaken säger Devlin
att han älskar henne.

Lättläst sammanfattning av Språkkonsulterna.

