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Staden mellan broarna
till Call of Cthulhu

av André och Terje Nordin

Along the shore the cloud waves break,
The twin suns sink behind the lake,
The shadows lengthen in Carcosa.

Strange is the night where black stars rise,
And strange moons circle through the skies,
But stranger still is lost Carcosa.

Songs that the Hyades shall sing,
Where flap the tatters of the king,
Must die unheard in dim Carcosa.

Song of my soul, my voice is dead,
Die thou unsung, as tears unshed
Shall dry and die in lost Carcosa.

-James Blish ”More Light”

Ett äventyr till Call of Cthulhu inspirerat av 
Robert W Chambers.

Bergtagen
En 4 timmar lång exodus i regi av

Hugo Lilja och Lars Edlund

Bli bergtagen redan i jul!

RG-Line, tillsammans med Åhlens, Swe-
dish Match och Polismyndigheten i Umeå, 
har denna jul nöjet att erbjuda dig en ex-
traordinär upplevelse som du garanterat 
kommer att minnas.

Kryssningen Bergtagen tar dig i fyra njut-
ningsfulla timmar bort från vardagens jul-
stressande och låter dig få en välförtjänt 
paus i hetsen och stressens årstid. Kanske 
finner du ombord en vän att dela och 
utforska julens romantiska sida, vem vet? 
Men tveka för all del inte att ta med dig 
släkt och familj och upplev julen ”tillsam-
mans”. Bergtagen erbjuder något för alla.

Ombord finner du en mängd aktiviteter som 
för dina tankar bort från den obehagliga rutt 
du fastnat i och avlastar dig från eventuella 
nära och käras krav. Eller vad sägs om live-
band och vuxendans? Spritfylla och dobbel i 
patinerad kasinomiljö? Eller kanske bara ta det 
lungt på soldäck och lyssna till isbrytarens ro-
givande knakanden.

Och för de allra minsta erbjuder Bergtagen er 
nordens största bollbad med garanterat tjo och 
tjim. Vi lovar att den enda du behöver pyssla om 

och passa upp är dig själv. Ta chansen att upp-
leva kullinariska läckerheter vid vårt packade jul-
bord, smutta på drinkar till sjöpris och köpa flådigt 

krimskrams i vår välsorterade EU-shop.

Allt detta till det förmånliga priset av 1499kr (halva pri-
set för barn under 12 år och pensionärer). I paketet ingår 
resa från Umeå till Vasa (återresa köps separat), julbor-

det, välkomstdrink, 15marks kredit i kasinot och välfylld 
julklappssäck som sätter P för julklappsbekymmer.

Fistful of presents
av Andreas Renström

Den länge så lukrativa paketgruvan i SantaStone har på 
senare år fått grus i maskineriet. Inte nog med att paket 
som tas upp ur gruvan numera är allt mindre och allt 
mjukare, dessutom har gruvbolaget Santa & Sons får 
stora pakettransporter överfallna och plundrade.

Nu nalkas den stora högtid då paketen ska fraktas 
till de stora städerna i söder. Många är det som har 
intressen i de röda, vita och silverfärgade dyrbar-
heterna som har gjort staden rik. Kanske att de 5 
nya revolvermän som nyss ankommit till staden 
blir den gnista som ska antända denna väntade 
krutdurk.

Så spänn hanen på revolvern, dra ner hattbrättet 
och kamma skägget. 

It´s christmas in Santastone!

Vinterväsen
av Hampus och Robert

Snö och storm, is och vind
Fryser nissen, röd och trind
Ensam väg mot tomteluva

Ond bråd död och jättesnuva

Då jorden rämnade
esoterisk hero metal-fantasy

av Linus Andersson

K : Varför blev vi förbannade, o höga 
gudar, att födas i denna krigens och far-
soters tid. Varför kunde vi inte dväljas 
ofödda ännu en stund? Se, anden har 
övergivit mina barns ögon! Deras sanda-
ler är flackade av blod! Jag tar dem i min 
famn, men de sluter inte sina armar runt 
mig. De darrar likt allallufågeln som brutit 
sin vinge!

P : Detta är prövningarnas tid min vän. 
Många skall stiga in i stoftets hus stungna 
av spjutstick och eld, men många skall även 
snöra ränseln och vandra. Aldrig kommer 
hjältars steg följas av fler, aldrig kommer rös-
ter eka längre i Chrysostons stengångar! Be-
tänk Psusens hundrafemte rubâ’i:

”Jag läppjade kanten på modets skål,
och vände ryggen mot ärans prål

för att evigt vandra,
breda mantel på stenig jord.

Ty allt som är skönt måste vinnas med stål.”

Följ fem ödestyngda överlevare i en värld på grän-
sen till undergång eller pånyttfödelse. Låt dessa 
namn ristas odödliga i skriftställaren Belet-Seris 
fuktiga lertavlor och döda fårhjordar för mer exp. 
Antediluviansk epik och italiensk hero metal i en 
burlesk AD&D-blandning.

Regler för att slåss:
1. Ta din karaktärs THAC0 (to hit armour class 0)

2. Dra ifrån motståndarens AC (armour class)
3. Slå lika eller över detta värde på en t20

Ur kaos föder jag stjärnor
Presenteras av Swedish elITe tillsammans med

Svenska Exec och Dagens Industri

Du är utvald.

Detta är en mycket speciell inbjudan som du håller i din 
hand. Du tillhör en exklusiv skara av exekutiva represen-
tanter för den nya ekonomin, och är därför en högt prio-
riterad kund hos oss. Vi erbjuder dig en kostnadsfri kurs 
under en av mellandagarna där vi förbereder oss för en ny 
ekonomi i ett nytt millennium. 

Det är en fortsättning på vårt ”out of the box”-koncept 
där vi lär ut de senaste inom Funky Business och Karaoke 
Capitalism. Vi diskuterar konceptet ”killer application” och 
tränar negotiation/bargain med inriktning mot win-win 
situations.

Allt sker under kollegiala former och avslutas i ”The Spa”.

Kursen genomförs i Bonnierskrapan på St Eriksplan, freda-
gen den 29:e december 1999 (sista börsdagen innan mil-
lenieskiftet). Anmälan senast 16 december. 

Swedish elITe riktar sig till de starkaste människorna på pla-
neten i dag – Den Digitala Generationen.  Vi förespråkar inte 
längre vanlig power cooconing – det handlar om att reboota 
hela sin ledarstil. En beslutsfattare anno 1999 är antingen Wi-
red eller Tired. När vi ändå är gudar kan vi lika gärna bli bra 
på det.

Julkon 
2004

Så. Ännu en gång kastar vi oss ut i bräschen mot våra lis-
tiga och resursstarka fiender. De var nära en fullständig seger 
innan vi tog upp Traditionens jordstampade fana. Sedan dess 
har vår överlevnad ständigt hängt på sköra trådar av gyllne 
vänskap. Men trådarna har tvinnats och vävts samman nu. 
Istället för enskilda snören har vi nu en väv som är både slit-
stark och god.
 Fiendens försvarsverk av betong och glas med fejkad 
rimfrost står starkt. Deras anfallsstyrkor knuffar och stöter de 
vacklande, manglar och mosar de motvilliga. Som en grupp 
hungriga sjakaler jagar de och fäller varje byte – koordinerat 
och dödligt.
 Julskval från spruckna högtalare och pingstvänsstrupar 
bryter igenom hörselgångarnas freestyle-försvar; McDonalds-
krängare och colaförsäljare trycker upp sina vapen i ansiktet 
på oss, pressar fram nedtryckta luktminnen; överallt glitter 
och guld och granar, fasthamrade efterbilder på hornhinnan. 
De har stulit våra symboler! De använder dem mot oss nu.
 Men vi är den nya julens armé. Det krigarkast vi skapar 
är oövervinnerligt. Närhelst vi önskar kan vi sluta ögonen och 
helbrägdgöras, för där, djupt inom oss, skimrar Julkon – vår 
vederkvickande graal, vårt motgift, vår skimrande gemen-
samma väv. Var och en av oss kan föra striden vidare på det 
sätt vi behagar.

information
När: 10 - 12:e December,

dörrarna öppnas 19:00 på fredagen
Kostnad: 60 kronor

Plats: Daghemmet Sanda på Haga
Pass: Fre (20 – 24) Lör (11 – 15), (16 – 20), (21 – 01)

Sön (11 – 15)
Kontakt och anmälan: Linus (090-133195)

http://81.172.189.172/julkon/register/
anmälan skall ske senast 4:e December


