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Køb en kidnapning
Mangler du spænding i hverdagen? Så bliv forfulgt, bagbundet eller kid- nappet på ferien
Af Lea Klæstrup Andersen
Kunne det friste at vågne op på et koldt obduktionsbord i et lighus omgivet af ligposer? Eller hvad med en rask
kidnapning? Et spændingsbureau i Besançon i Østfrankrig, Ultime Réalité, har specialiseret sig i at servicere
action- og adrenalinhungrende mennesker med oplevelser hentet fra mareridt, gyserfilm og grum virkelighed.
Bureauets kerneydelse er at forfølge, kidnappe og bagbinde deres kunder, inden de spærres inde i et par timer.
En sådan standardkidnapning koster 6700 kroner. Ønsker man en individuelt designet kidnapning med flugtforsøg
og speedbåds- eller helikopterjagt, bliver prisen noget højere, men så er der til gengæld næsten heller ingen
grænser for de forbrydelser og mareridt, man kan købe sig til, fortæller grundlæggeren George Cexus, der er
meget åben for at skræddersy de ekstreme oplevelser direkte efter kundernes ønsker.
Venter på forbrydelsen
En del af kunderne dyrker ekstremsport i forvejen og er på jagt efter næste udfordring, mens en anden gruppe af
klienter består af mennesker, der ønsker at konfrontere deres frygt og fobier.
Når køberen har skrevet under på, at kidnapningen er på eget ansvar, er det bare at vente på 'forbrydelsen', som
kan ske når som helst og hvor som helst.
Eksterne medarbejdere bliver tilknyttet de kidnapninger, der kan true 'ofret' fysisk eller psykisk, så de kan afbryde
aktiviteten, hvis det skønnes nødvendigt. Og skulle man fortryde sin kidnapning undervejs, kan man afbryde
mareridtet med et særligt stop-ord, man har aftalt med bureauet på forhånd.
Fransk politi har ingen problemer med kidnapningerne, så længe de er informeret på forhånd og forberedt på
nødopkald fra vidner.
Spændingsbureauet oplyser i øvrigt, at ydelserne ikke kan gives væk som gave.
Er du klar til en omgang med knipler og reb? Så tjek ultimerealite.fr (hjemmesiden er kun på fransk). Du kan også
kontakte firmaet på telefon +33 3 81 41 06 58 eller +33 6 50 54 34 90 eller via e-mail på georges@ultimerealite.fr.
rejser@eb.dk
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Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig
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Videreformidling
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post,
tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens
egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.
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