
   

    

   

  

  
ÅN  Mice Det II — 10.9.8.7... On My opl > 

Av: Johannes Matsson 

(QWSEC Cam 254bs surrande fick luften omkring den att vibrera av 
statisk elektricitet, där den vakade över Rådhustorget. Den 
registrerade en ofantligt mängd information. Genom en serie optiska 
sensorer, infraröda partikelreceptorer och ett system för 
teleemitronavläsning kunde maskinen i teorin uppfatta allt som 
försiggick inom det tredimensionella rutnät av koordinater den satts 
att övervaka. 

Umeå är, under de sista dagarna av det första årét av det nya 
årtusendet, en förändrad stad. lochmed effeketivitetsprojektet 
'Urverks början under slutet av 1999 hade QWSECs kameror placerats 
ut på alla de platser där effektivitet eller övervakning krävts. Trots 
det mycket grova Ingreppet i indivicens privalliv hade inycket få 
protesterande röster hörts. 

Cam &53a panorerade från den övergivna lokalen, som förut 
inhyst den populära skivbutiken Burmans, förbi den bepansrade 
entrén till Åhléns konsumtioncentra och bort mot Kommunalråd 
Janssons talarpodium mitt på rådhustorget. Positroneraisionen från 
den förbipasserande folkmassan var normal och £53a kunde inte 
registera några förbjudna yttringsanomaliet. £53a wförde den 
schemalagda zoomsvepningen då plötsligt den optiska upptagningen 

sattes ur spel. En sista audioupptagning sändes från +53a inran dess 
kretsar tystnade för gott: 

krasch” sprak Punken lever! 
Med mekanisk nit registrerade 254b allt som försiggick inom det 

tredimensionella rutnät av koordinater den gas att övervaka. 

    

  

  

   

  

VINTERSTORMEN 

Av: Linus Andersson 

Dén Vintern bet kylan. Snön virvlade ständigt runt gator och torg 

som öm-Kung Bore hade tagit ett väldigt andetag och straffat 
människans ondska genom att pusta ut det värsta ovädret England. 
sett I mannaminne. Genom ytterrockar och tunna skor trängde sig 
vintern, genom märg och genom ber. Många män och kvinnor 
förbanmade denna december månad, men dessa var vuxna och kunde 
inte på barns okonstlade sätt njuta av nysnön och den stundande 
högtiden. Ö 

Detta är berättelsen om tiden då vitt blir svart och ljus blir mörker. 

n John Bauersk 

— SANT WEISS 1CK WILL EIN ENGEL SEIN 
Av: Hampus Holm 

  

av sin omgivning och de förutsätningar 
sig själv och de grundstenar man byggt 

e nya referenser som sinnena ger? ...eller.. 

gen kan det 
är de sedan hamnar på dub 666 för 

och SE bryter ut börjar de. 

  

   

Anno 1999 

Kärtenf 1 ju 
Av: Gustav Tegby-Frisk 

decobrben Herrens dr 

        

eder bdmjuke tjänare hälsar er och ber att a 
Jag här bud til 

  

avslöjats genom Fudsförsyn Under mina färder genom frankernas vidsträckta 
Jand har. det kotmmit till min kännedom vm en liter by, Msuntarlbou, där « 

  must vidriga form av hädelse bodrios. Nu då vi.särmar us drsdagen av dagen 
då vår Frälsare Guds enfödde son nedstey till jorden har dessa ynkliga 

  människsspillrur dristat sig illen avskyvärd själv srbävdelse. Pevvniest heliga 
avstunder har förvändlats ull ggekel.ett taskspel är usla bönder försöker sälta 
sg i Such ställe. Våror bars fram, tröddakarecas, fest vch gamman råder 

  

nin blekt för den ugn vimpla fu bstlsans (kullT Narroklig 

  

Mor dal gud frskles Fecleyt hörd. Men frukta 
  ån är i sanning o8 

4 liken hök slå 

  

Lik en hämnanda ängel kommer jag, Guds en 
sior.ochskilja synarna från vetel, ly som det står skoivet; Cr har jag bestämt åt 

   

  

  

ördet, och ni skall böja er ned tll att nj dnbösvarae 
jag kallade, och inte hörde når jag talad, utan gjorde vad ant var i mi; 
och utialde del sor var mig misshagligt. Så talade profeten Jesaja. Stun 

"har kommit för att uppfylla hans ord. 

HALVFABRIKAT 
   Dawid Sandgren och Anders Lundqvist 

DET SKULLE VARA EN REN RUTINUNDERSOKNING. 

SNART BÖRJADE APPARATUREN KRÅNGLA. 
MEN DFT SKULLE BLI VÄRPE 

DEt BÖRJADE MED SMÅ KNAKNINGAR i ISEN... 
NÄAGRA MINUTER SENARE FÖRSVANN STRÖMMEN... 

DÅ KOM DE FRUKTANSVÄRDA SKRIKEN. 

SEN BLEV ALLTING MÖRKT ..r 
JAYLIGT MÖRKT. 
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IM DREAMING OF A BLOOD -WHITE CHRISTMAS IN LITTLE CHiNA 
Feng ös av: Björn Malmros X 

Read on the New York Police Department mission-board: 

Operator Christmas-snow 

Place for the bust: Warehouse 6 china tuwn, 

Time for the bust: 24/12 20:00 

Operating agents Narcotics special-forces team 
Kcpmimended skills: Beginners Isssons in kung-fu and ichy 
trigger fingers 
Mission objectives: Secure the merchendise and kick some Chinese 

    

jeR— NÄR GROTEN 
Av: Hugo Lilja 

rkappa och julen står fö   Landet: kvävs av Ulrics isande vint 

slettsporten. Vanligt folk vä 
tornavträdenas luftburna exkrement 
förtjänta av lite mer, kt högborna herrar'som baron von Pöös, 
stundar ett julkalas ikväl riskerar vår käre baro; 
iår att sätta i halsen. Med snålblåsten bärs nämligen julens 
budskap genom flerstämmig sång stämd likt en snöpt dvärgs brustna 
gråt. Bålda hjäkar väjandes varken för vättar, onda slottsherrar eller 
någon form av etiska principer ät på väg — ty de är julens budbärare 
— beredda att mörda för julefrid. 

nar förstås på sin höjd pe       
men för de som gjort sig 

  

ide 

     
n tidig    

      

    
   
     

      

    

    

NAR GLOGGEN SVALNAT 
Av son och Tobias Persson 

ögon förman Lucas nu synade sin 
snurrade nervöst på den orangea 

n, och hans blick våndrade över alla de välbekanta 

   

  

ansiktena fulla av förboppni >nus. Manskapet 
ken på att äntl 

enorma metallkomplexet MIR- 
för att få fira än: 
v 

gladdes åt tank en, efter ett halvårs slit isolerad i det 
  

        få återvärida hem till 

      

   

d sina nära. Men Lucas. 

  

u en jul m 

  

  ade ett meddelande, i ett litet gult kuvert fläckat 
komma att spolie 

skulle komma till dem. Sorlet i 

    

   

    

fingeravtryck som sku deras julplaner. 
der som sade att julen al 

  

    tystnade då den gamle förmannen harkl 
"Den 

de sig och tog 
ovisade produktionen för i år, har visat sig vara lägre ah   

vad ledningen planerat 

  ONÄSSORERNAS MARDRÖM 
BA 

FORENSLIGANDET — 

  

EN EPISK SAGA I SÄVLIGHETENS KI 
  1 Av: Hugo Lilja och Lars Edlund 

"Som att fylla i en blankett på posten” >— Expressen 
"Verkligbetstroget SvK 
"Lika upphetsande söm ärtsoppa” > —— Slitz 

  

Mycket nöje av Ronny Svensson” 

, 
ISFÖRMATIOS 

IyveAvesaverer: 50 kr vid dörren 
Når: J-5 December. Koventet börjar 19.0 på fredagen och slutar 
cirka 16.10 på söndags efter julstädningen. 
VAR: Daghemmet Uven just nedanför sjukhussvängen 
ANM Kontakta Dawid Sandgren (123717) elier Linus 

Ahdersson (125928) senast den 24:e Novanber. Ni kan även skicka 
er uninvälan via epost till: juikon(2hotmail.com. Anmälan sker 
individuellt, vi lottar lagen. s 
Välkomna, och: : . 

så Cd al : 

  

    

           

    

     

  

    
    
    

                
    
     

    

  

         
        

      
         

      
    


