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Ett barnhcm i London stängdes den 23:c
lli Dccembcr cn gång for längc scdan. H err Dal,

löreståndaren, förstod arr många skulle falla for §lan och
hungcrn mcn ftirsäkrade sig arr C ud Fadcr Allsmäktig visadc

barmhärtighet, i dmta liv ellcr näsra. H crr Dal skullc visa

U
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brever för barnen och pcka på myndigheternas sigill, dc
skulle s:ikerr ftirstå atr i tidcr som dcssa måsre alla dra åt

livremmen och vackerr betala sin del rill statcn.

Utan pengar, mat eller husrum bcger sig de fem barnen
som brukade dcla samma §rng ut snöigt och

kallt London. Cå ideras forspår ien saga

inspircrad av OliverTwisr, Peter Pan
och Kalle och Chokladfabriken
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DET NÅGRA SN,I\LIÅ BARN?
.Av: BjönN M^L\rRos

Crmr F^lJ6-ym:

- Moa åa åa åal
Det mörka förvridna skrarrer ekade genom de dunkla

iämbelagda korridorema och kall vind udfrån leradc sig
fram genom komple<er, iinda in i den däigt belysta

verkstaden. Där, mim bland en oändlig röra av omöjliga
mässingsappararuer drivna av invecklade urverk oclr
labila åagkokare, sam en kraftig man i röda kläder, cn
baljande vin skigg och en fånig luva nedryckt övcr

huvudct. Bredvid sig hade han en gammal smutsig säck

och i sin mekaniska handprotes höll han ena ändcn

av en milslång uuullad pappersremsa.

Han log etr elakt leende och Iät sin fria
hand plocka en av app:uaterna

bredvid sig.
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Det verkar som om lillc Hans

Moa åa äa
Hånskrartande lät mannen dcn lilla apparaten lalla

inte har
han

varit snäll i
ft min allra

år. Bara därftrr skall

finasre presen r...

ha ha ha!

ned i säcken.

Plötsligt slogs dörren rill vcrkstaden upp och en reslig
gestalr uppcnbarade sig idörröppningen med en skinande
sabcl den ena handen och en laddad

i den andra. Den bitande §lan utifrån vdllde genast in
i rummet och bildade tunna moln av fina iskrisraller-

- Spclet är slut Claus!
Dcn här gången kommer du inre undan!

peppar dosrcvolvcr



Mönxners H;Änr,n
FnEDR \ Strxrrl

Marlowc rysrnadc, och cn stund sarr h,rn l.,rr.r
där som cn rysr, orydlig gcstalr i cn mcclircrande

buddhas srälln ing. I ll av oss rörde
srund. *Vi 

har gårr misrc om de n ftirsra ctrbcn

N:
vän kaptcnen plosligt. Vi andra l1,frc på huvudcr.

dysrert lram under cn mulen himmel. Vi bcskådade länge
floden undcr dct art vi nalkadc oss dcn. D cr såg näsran
ut som om dcn leddc in i av ctt

fucr 1897, samma år som begrcppct "Lcbcnsraunr
f<iddcs i Tlskland nådde dcn britriska

cxpansionspoliriken cn
ofarrbar kulmcn-
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gcn oss Pa cn
", sade vår

oändligr nörkcr.hjär rar

andre

Flodmynningcn var
lugna vatrnct som

av cn svan molnbank, och dcr
t mot världcns alla ändar flör

spärrad
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W Världcns genom ridcrna \
Z störsra impcrirrm firade sin drorrning
Victorias ssxtioårsjubilcum i err övcrmod uran
likc. Storbritannicn, lander där solcn aldrig går
ned, hade lagr undcr sig ndsran en rr cdjcdel av

jordens yra.
Under jubileet lovordade man de kolonisarörcr som spred

ljus och civilisarion ijordens alla mörka hörn, och ipresscn
framställdes dessa nistan som hjälrar, moraliskr högrsrående
män som begav sig ut i världen i korscrs och kr onans recken,
ure fiir att krisma och avhcdna dc underlägsna rrserna som

bcfolkadc andra delar av jorden.
Följ med till en klibbig kontinent där insekter, infodings-

trummor och underliga läten ligger som ert röcken i
luften kring dcn fl odångar en'Sream Mary".gamla

f?ird in
mcd in

Föll mcd på cn i Kongos okända djungler.
på en färd motFölj

Mörkre c HjCrra



Mto K-,rrr,r t Sxurr.Es r T,tvlsrr,u^-
Av: Huco Lrr-te ocs L,rns Eor ur.ro

dct längc scdan
bortsupna pcrifcri förvandlas kalhyggcnas ivanliga fall stolr
stympadc fond till ctt oigcnkännligt gytrcr av skadeskjuter

storvilt och obs§ra oknytrsgcsraltcr. Trots dcn
kallbrandsharjade nartens fcbrila Försök arr kväv a tankcn hopar

{ sig otaliga och omöjliga frågor. Varför är 96 åriga Agda Nilsons
srödprorc lastklamd i hjulhuscr på cn rosrig amazon '68?

Vcms ostämda tandgnisscl ckar från djupct av dcn för

länge scdan igcnnitade skuffcn? O ch vad för obs§rr
apokalyptiskt dravel mässar den blodiga

och wavclmalqnde samcn på vindrutan?

Ingcn vet.,. Ty det finns inga war norr om

Skellefte... En bisk stund av urlakad

episkopal rystnad.

ådcrlärna vintcrlandskapcrs för

l'li
§{

'Håll käftcn Kafka"



Muu,ruT CHnorurclx
Av: ERrx HonNru Dr ocll R()nElT Jo ^\)roN

Mörkcr övcr Vcsuvius Isringar

Bauhaus prolctärcr krävcr
Förändriag
Förbätning

Tomma fickor
Tomma maga-r

Missnöjct vdxcr

Jrl

Mörk-rcr växer
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