
Hur man roar sig i Limbo! 

En guide av Charles von Brown 

 

Hej och välkommen till Limbo! Du som 

läser detta är naturligtvis för tillfället död, 

men låt inte det slå ner dig! Det går att ha 

så kul i Limbo att du helt glömmer bort 

livet! 

  Här följer vissa matnyttiga tips som 

kommer att hjälpa dig genom den första 

anhalten på vägen till ett bättre efterliv! 

 

Valuta 

Här handlar vi med snäckor. Värdet av 

en snäcka uppgår till ungefär ett 

mjölkpaket. I den just nu öppna 

dimensionen Valhalla är en snäcka 

värd endast en fin blåtira, medan en 

snäcka i Smurfland ger en handfull löv 

som går utmärkt att rulla och röka. 

Rullade smurfblad går utmärkt att byta 

i Valhalla mot bästa vikingamjöd. För 

information om transdimensionella 

importrättigheter, kontakta smådjävul 

nummer 57762. 

 

Reinkarnationsbiljetter 

Håll i biljetten om du har den! Lämna 

inte gruppen, gå inte ensam på 

toaletten och om någon frågar vart du 

ska, säg alltid ”raka vägen till 

helvetet”. Om du får en chans, byt 

gärna till dig en yxa från asagudarna, i 

självförsvarssyfte. Men erbjud dem 

inga snäckor för yxorna!  

  Många av de som faktiskt är på väg 

till helvetet kommer att försöka beröva 

dig din biljett. Utan en biljett till 

reinkarnationstågen måste du vänta i 

limbo i tio till hundra år, medan ditt fall 

omprövas. 
 

Materiella föremål 

Stjäl inte mer än du bära! Himlen 

tillåter endast 5 kilo bagage. Eller 

förresten, de tillåter hur mycket som 

helst, men ingen har någonsin lyckats 

bära med sig mer än 5 kilo uppför alla 

de där trappstegen. Ska du till helvetet 

har du däremot tur, dit kan du ta med 

dig allt du kan bära och lite till, du vet, 

tyngdlagen fixar transporten! Rein-

karnationsoffer – lessen, men inga 

materiella föremål kan tas med från 

limbo. 

 

Öden 

Om du önskar byta ditt öde mot någon 

annans, vänligen sätt upp ett anslag i 

reinkarnationskorridoren. För bara fem 

snäckor kan du få din annons tryckt i 

nästa reklambroschyr!  

 

Religion 

Den stora frågan! Yes, baby, det är 

som du alltid har fruktat: efterlivet 

är preciiiiis det du tror att det ska 

vara! Se till att tro på evigt liv om 

du reinkarneras… och skulle du 

vara på väg till helvetet för evig tid 

kan jag bara säga… muahahahaha! 

 
Klagomål 

Inga! Det är för sent!  

 



 

 

 

 

 

Finnes: Helvetesresa, enkel 

Sökes: Ett liv 

Kontakta: Sadistsmurfen. 

Förlorat minnet? 

 

Uppsök Mirakelmåns! 

Han kan återställa dig, han 

kan hjärntvätta dig, han 

kan till och med massera 

dig för bara några få 

snäckor! 

 
(Intima tjänster säljes separat.) 

Kan mannen som dödade 

JFK vänligen uppsöka 

Gillian Anderson snarast 

möjligt! 

Skräpa inte ner! 

 

Ett rent efterliv är ett bra efterliv. 



Fil 1.0 

Namn: Annika Gustafson 

Status: nästan total minnesförlust 

Dödsdatum: data otillgängliga 

Dödsorsak: data otillgängliga 

Brottshistoria: Arresterad för två mord 13 september 

2007, friades på grund av påtryckningar från okänd 

källa 

Anteckningar: Kvinnan var 27 år gammal, av svenskt 

ursprung. 165 cm lång, 62 kilo, snaggat hår, blå ögon, 

mycket vältränad, hög halt okända substanser i blodet. 

Anlände naken till limbostation 13398. Utredning startad på 

grund av icke fastställbar dödsorsak. Vänligen invänta en 

agent. 
 

Fil 2.0 

Namn: Sandar Valeccio 

Status: nästan total minnesförlust 

Dödsdatum: 19 september, 2009 

Dödsorsak: Gevärskula genom halsen 

Brottshistoria: Arresterad för väpnat rån 2001, 

misshandel 2003 och 2004, misstänkt för dråp vid tre 

tillfällen under 2005. Bötfälld för ett antal mindre 

företeelser, men aldrig dömd.  

Anteckningar: Mannen var 29 år gammal, av italienskt-

amerikanskt ursprung. 180 cm lång, 80 kilo, mörkt hår, 

mörka ögon, mycket vältränad. Anlände till limbostation 

13398 iklädd skräddarsydd kostym, beväpnad med en pistol 

och en kniv. Övriga tillhörigheter innefattar plånbok, 

nycklar, guldklocka, en cigarr och en tändare. 

 

Fil 3.0 

Namn: Billy Paterno 

Status: nästan total minnesförlust 

Dödsdatum: 19 september, 2009 

Dödsorsak: Skotthål genom bröstet, drunknade på grund av blodfylld lunga 

Brottshistoria: Dömd för stöld 15 mars 2008, avtjänade 6 månader i fängelse i Los Angeles 

Anteckningar: Mannen var 23 år gammal, av italienskt-amerikanskt ursprung. 174 cm lång, 69 kilo, rött hår, 

blå ögon, senig kroppsbyggnad. Anlände till limbostation 13398 iklädd mörk kostym, beväpnad med en pistol. 

Övriga tillhörigheter innefattar plånbok, nycklar, guldklocka. 

 

Fil 4.0 

Namn: Fern August 

Status: nästan total minnesförlust 

Dödsdatum: 19 september, 2009 

Dödsorsak: Skottskada i huvudet 

Brottshistoria: Omhändertagen under femton olika demonstrationer 2004-2009, arresterad och dömd 

för droghandel 2008, avtjänade 9 månader i fängelse i Los Angeles, tillbringade 2 månader på en 

avgiftningsanstalt 2005 

Anteckningar: Mannen var 23 år gammal, av amerikanskt ursprung. 168 cm lång, 58 kilo, ljust hår, gröna 

ögon, klen kroppsbyggnad, hög halt hallucigener i  blodet. Anlände till limbostation 13398 iklädd indiandräkt 

och färgglatt pannband. Tillhörigheter innefattar hemrullade cigaretter, en tändare, personsökare, reklamblad för 

greenpeace. 

LOS ANGELES TIMES 
 

TIO DÖDA UNDER NATTEN 
Tio döda i skottväxling i 

Western District, polisen 
förtegen. 

Skottdrama och tragedi i 

Western District under natten. 
Polisen lämnar inte ut några 
uppgifter ännu, men LA 

TIMES har fått veta att ett 
tiotal dödades under natten i 

en skottväxling i en byggnad 
på End Street. I byggnaden 
låg ett nybyggt laboratorium 

där man forskade inom kryo-
teknik. 

   Varför man valde att inrätta 

laboratoriet i det ökända Western 

District är ännu inte känt. Enligt 

källor ska bevak-ningen ha varit 

minimal, be-gränsad till två 

säkerhets-vakter och ett 

direktlarm till närpolisen. En 

presskonferens är planerad för 

eftermiddagen. 

 

Mary Christen 


