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Bakgrund till handlingen

Det ar den 17:e september 2098.Trots stora

problern med hog arbetsloshet och missvaxt

籠rar"Fria Norrlandska Republiken"(FN R)

femloarsiubileum i an De fem ЮIlpersonerna ar

a‖ a barndomsvanner Och studerar pう
JokkmokkS universitet.Genonl ett gemensarnt

illegalt slaktForskande har de funnit ett mysterium

i sin slakts fornutna.stora delarav FNR:s historia

ar rnorklagd och i centrum for dessa handelser

star en viss Greta Wa‖ anden Vern varhon?Vad
giOrde hOn som var sa hemskt att det maste

ha‖ as hernligtfor repub‖ kens invanare?

De fem lagtrotsande slaktfOrskarna har bestarnt

sig for att ga till botten rned rnysteriet och skaffa

bev!s for sina forskningsresultat. En hernlig

expedition till detfOrbiudna Omrう det"Urskog 51"

ska‖ ge dem svaret pa deras fragor.

Aventyret bOriar han

s:aktfOrskningsresultatet

Spelarna tar del av denna text genom sina

karaktarsbeskrivningar. Karaktarerna har O‖ ka

mycketinfo orn slaktforskningens resultat.

Ett maktig kriminellt geni vid namn Greta

Wa‖ander(ofta benamnd rned epitetet“ MOster"

ialdre dOkumenta‖ oner)brsOkte under slutet av

1900-talet att med maffialiknande metoder

manipulera slaktlinjerna for att satta sig slalv pう

toppen l en av norrlands maktigaste slakter.

Hennes brsok misslyckads IIl bJd av en lnen

grupp anonyma hialtar som kallade sig“ De
skaggiga dぅ rarn a", en av medlerllmarna i

gruppen var Bodil Bengtsson.(Se“De skaggiga

dararnas eskapad"fё r vidare info om dessa

handelser).

l etbrsok atatetta sin ttkedom och makt g10rde

Greta pa nガ entr6 ett parう r senare.Med hialp

av droger, teknisk apparatur och en ihardig

aerobicsturnё  pう landets pensionarshem
lyckades hon bygga upp en arbetsstyrka

bestaende av pensionarer, ungkarlar och
forskare. En underiordiSk bas byggdes i en

grusgrop utanfOr Y‖ ehulti sodra Sverige och en

fruktansvard dOmedagsbomb innehう ‖andes
hё g―koncentrerad svett konstruerades. Hon

planerade attfa lhOp en ansenlig rikedonl genom

utpressning mot Sveriges regering, Dessa
planeravb威 )ts dock abruptda ett mindre sa‖ skap

slaktingar under ledning av Bod‖  Bengtsson
infiltrerade basen och forstOrde den.(Se“ B10d,

svett och darar"fё r vldare info om dessa

handelser).

En tid av orongheter fё りde detta ur v‖ ken tvう

fraktioner vaxte fram.Cretas lmperia‖ ster och

Bod‖s Frihetskampan Efter ar av geri‖ akrig i de

djupa norrlandska skOgarna sa sarlllades de tvう

sidorna fё r ett avgorande siag ar 2009.Detlnns

inte rnycket dokumenterat kring detta stora slag.

Men enligt legenden ska‖ tusentais slaktingar

underledning av Bod‖ Bengtsson ha deltagit i

kampen mot Moster Greta och hennes
anhangare.Under ett episkt ёgonb‖ cklar de tvう

ha statti direkt narkamp ute pa de Oppna falten

me‖an pensionarshenlmet Endstatian och
Moster Gretas stuga. Bod‖ gick segrande ur

kampen och Moster Greta drevs tillbaka in i sin

stuga, svart sarad och ordentligt roksugen.

Striden slutade rned att en karnvapenexplosion

av Okant ursprung fbrintade Moster Gretas stuga

och hennes anhangare. Bodil Bengtsson och

stOrre delen av hennes a‖ ierade stupade ocksう .

Myndigheterna morklagde handelsen och
skogarna kring platsen sparrades av och ick

kodnamnet“ Urskog 51".

Efter den stora slutstriden sう stab‖ iserades

resterna av den stora slakten Och man kom

sarnrnan till en stor traff.Man blev overens och

beslutade att gemensarnt forvalta de stora

rikedomarna fran skogen och gruvdriften.

Manga artionden senare uppkOm ett gy‖ ene
t‖ lfa‖ e sOm ledde t‖ i slaktens storsta bedrift

nagOnsin. uppmuntrad av framgangarna med

broarna t‖ I Gotland och Finland beslёt sig

Svenska regeringen fbr att bygga en bro ti‖ Polen

ar 2047. Beslutet visade sig snart vara ett

rllisstag.Sverige nck svara ekonorniska problem

och tvingades saJa ut Norrland IIl hogstbiudande.

slakten tOg med fula knep hem budgivningen

och bildade 2048 Fria Norrlandska Republiken.

Landets morka och blodsbesudlade historia

tystades ned och glё mdes bortav gemene rnan

under arens lopp.



Handlingen i korthet

De fem studentema ger sig av IIl det bFbiudna

omradet"urskog 51"fOr att inna bevis fOr sina

slaktfOrskningsresultat.De lnner Moster Gretas

potatlska‖ are Och gOr manga intressanta

observationer, men nagon annan finns pa
platsen.Snart lnner man att en underiordiSk

Faketbas dё ler sig under resterna av Moster
Gretas stuga.Gruppen hamnar ombord pう en

raket som tar dem ti‖ en okand bas pa rnanens

baksida. De upptacker att MOster Greta
fottarande ar宙 d livet(hennes hiarna ar det

atminstone)och har planer pa att brstё ra Ftta

Norrlandska Republiken rned en gigantisklaser.

l ettfOrsOk att radda sitt henlland ut10ser gruppen

av misstag basens styrraketer och manen
hamnar pa kollisionskurs med iorden・
MonsterCreta(framtidsversionen av Moster

Greta)lyr genom en duschkabin(tidsmaskin)

och ro‖ personerna haringet annat val an att gё ra

detsarvlrna.ヒ リtan kunskap om hur kontro‖ erna

fungerar hamnar de 60う r bakatitiden och far

pa piats uppleva handelserna de sialva fOrskat

kring.ldy‖en ar dOck kOrtvarlg dう MonsterGreta

nう gonstans langre JIlbaks i det fё ttutna bOttar

manipulera i tids‖ nien fё r att sakersta‖ a sin

framgang i framtiden. Ro‖ personerna far i

uppdrag av frihetskampen BOd‖ Bengtsson att

atersta‖ a tidsllnien oCh besegra MonsterGreta.

Gruppen hamnar sa smaningom vid ett
slaktkalas i norrlands diupa SkOgar. En

brannpunkt i tidsrymden dar a‖ t hanger pa en

handelse.Att husets TV gar sё nder.

Sverige och Norrland 2098
Beskrlv varlden ar 2098 fOr spelama innan spelet

bOriar

varlden 2098 aFinte riktigt sOm den har varit,

om man sager sう .om man ska uttrycka slg

posttivt kan manju saga att det atminstone hant

nagot pう  hundra ar.sverige ar delat i tvう

sialvstandiga stater. Sverige och den Fria

Norrlandska Republiken(FNR).Dessa tvう stater

delas av det brbiudna omradet"urskog 51".

FOr Ovrigt ar sverige medlem i Eu「 opeiska

FOrenta Staterna(EUS),men FNR vagrarattgう

med.Mest eftersom EUS vill brbiuda snus.

FNR styrs av en liten folkvald regering som

avgOrs genom handupprackning pう Jokkmokks

torg vatttredie ar.FNR:s nuvarande rege百 ng har

giOrtSig kanda brattbra en mycket human och

folk‖ g pO‖tik. Bland annat ar hembranning

lega‖serad rnedaninnehav av dansbandsmusik

kan resultera i ar av straffarbete i repub‖ kens

saltgruvor.

Jokkmokk ar FNR:s huvudstad och har vuxit

ofantiigt i storlek de senaste siuttiO aren. l

stadens centrum resersig hё ga skyskrapor med

hissarsorn kan ga bade upp OCh nerlJokkmokk

inns aven en lygplats,en centralbank och norra

halvklotets stёrsta och rnodernaste bingoha‖ .

Det har gatt utfor med miり 0 0Ch Valstand i

Norden.Surtregn och radioaktiva rester hargiort

att detinte langre gう r att odla gttdor utomhus.|

desperata fё rsOk att dra in mer pengar t‖ |

statskassan har Sverige skё vlat a‖ skog sё der

om Ostersund och exporterat t‖ I Tyskland.

Landskapet rne‖ an MalrnO och Ostersund

dornineras darOr av lerva‖ ing,Orrnbunkar och

en och annan soptipp.FNR har behう ‖lt en del

skog i hopp om attfう en och annan tu「 ist.

Ozonsklktet arinte myCket att hanga ilulgranen.

Solskyddskram mう ste baras Om man ska vistas

utomhus oskyddad en langre tid.



Kapitel 1-Urskog51
Dar rOrrpersο nema gor e″ わbro″ ′sanηわgens

び♂ηSf οCわ r7amJ7ar ρうraたeren Dぅ″〔υngen sοm
far dem mr enル jη

?′ηar7de prals.

Att ta sig t‖ I Urskog 51 aringen latt sak.Fran

Jokkmokks tagstation kan man aka tag t‖ l den

avlagsna fagelskadarutpOSten"SpanArasten".

Dari武ゝ n vantar en vandring pa flera rnilt‖ l fots.

Med X3000-taget tar resan t‖ l utposten knappt

20 rninuter. Taget ar fy‖ t av snokare och
dumska‖ar som barrnangder av kameror och

enorrna kikare. RPna verkar vara de enda

ombord som inte ska agna sig atfぅ gelskう dning.

Underresans gang tarArmada fram enlう da med
svarta lёsskagg sOnl hOn overtygar gruppen att

bara(HandOut l).HOn kan inte ttkttgt brklara

varor,rllen det ar viktigt att de fOrb‖ rpう .Det ar

trots a‖ t en av de fa saker de rned sakerhet vet

om“ De skaggiga"och deras aktiviteter fё r 1 00

ar sedan.Kanske har skaggen nagon form av

skyddande effekt.

valfrarrlrne vid fagelskぅ dningsutposten kan den

langa vandringen bё ria.TiO timmartar detinnan

de natt fram I‖ "Urskog 51".StOre delen av

vandringen har skett genom svar terrang Och

man har endast funnit ett fatal stigar

Det har nu hunnit bli sent och det ar

ganska ky‖ gt. Totalt mO「 ker sku‖ e

rada orn detinte vore for den klara

halvmanens lus.NagOn form utav

bevakning av omradet har RPna inte

markt av,men det ar bast attta det

sakra bre det osakra.zaap har sin

s‖verargade navigationsutrustning

pうslagen och den ger rned iamna

me‖ anrum lfran sig tySta pip.De ar

pa ratt kurs.

Snart nar gruppen frarTl t‖ l ett

tannligen Ordinart stangsel med

taggtrうd langst upp. Nagra meter

langre bOrt pう stangslet finns en

skylt, “Urskog 51 -Varning fё r

l市sfa‖ig radioaklviter'.Om RPna

anvander sin utrustning fOr att

kontro‖ era radioaktiviteten sう

konlrner de ttnna att den ar knappt over det

norrnala.

stangslet arlatt att k‖ ppa upp.Eventue‖ a fёrsOk

att ista‖ et klattra ёver korllrner att lyckas men

ocksa resultera i nertalet sonderrivna byxon Val

pa andra sidan aterstar ett par k‖ ometers
vandring.Stamningen ar tryckt.Det ar fё rst nu

sorn expeditionen ёver9attti‖ en。lag‖g handling,

NorrlandsKa Republikens straffsatser ar inte

nう diga nar det ga‖ er grOvt intrang. Flerariga

samha‖ stianster sorll golvmoppare,kolputsare

och bingoutropare arinte Ovan‖ gt.

Urskogen boriartatna Ordentligt nu och det b‖ r

a‖t svarare attta sig fram.L6sskaggen envisas

med attfastna i grenarna och det b‖ r alit rnOrkare

da manり usetlnte brmar attta sig igenOm den

tata vegetatlonen. Flera l gruppen har en

obehag‖g kansla av att de inte ar ensarnrna,att

nagon bevakar dem.E:rne‖ anat hors avlagsna

りud aV kViStar som knacks.

Plё ts‖ gt oppnarterrangen upp sig pう ett mycket

onaturligt satt och efter bara ett tiotal rneter

b‖ckar gruppen ut over ett Oppetfalt sOnl stracker

sig langre an de kan se i det svaga mう nり uset.

Det finns knappt nagOn vaxtlighet a‖ spう faltet,

smう omraden av gras vaxer pa den annars
grusiga och nagOt svartbranda marken.Zapps

meta‖ detektor ger utslag med tata rlne‖ anrum.



Det inns gott om meta‖ i rnarken.Har och var

sticker det upp en rostig kratta,ett paraply e‖ er

nagot annat t‖ lhygge. Ett sakert tecken pa att

det var pa detta falt sOm det stora slaktslaget

utspelade sig.

KanskefemlometerframbrdemkandeurskiJa
konturerna av en ruin. Pensionarshenlmet

Endstatlう n.Ett sakerttecken pa att de ar nara

sitt rnal.

Qinas geigermatare Jckar‖ |‖ le extra men hう |ler

sig inOrn de sakra vardena.

Plё ts‖ gt ar den dar,Nitro ar den forste som far

syn pa den.Eniarnlucka i marken.Koordinatema

starnrlner,detta aringangen till vad sorn ar kvar

av rnoster Gretas gard,luckan t‖ l potatiska‖ aren.

En konlrnandocentral
Att Oppna luckan gar fOrvanansvart latt, den

gnisslarinte ens.Man sku‖ e kunna tro att en 90

うr garnrnal oanvand jarnlucka borde rosta igen.

Under luckan finns en brant stentrappa som

leder ett par meter ner under marken.Det stora

rurrn som moter derrl artyd‖ gt det sorn anvandes

sorn korTlrnandocentral under det legendariska

slaktslaget pa falten Ovan dem.Den hangande

glё dlampan irnitten av runlmet gar markligt nOg

att tanda Och det ar forhう ‖andevis stadat Och

ordnati rurnmet.Pa vaggarna sitter kartor och

propagandaaffischer uppsatta fё resta‖ andes
Moster Greta med stora slaktskaror sorn sluter

upp bakom henne."Greta― Beslutsarnt och

starkt ledarskap"lyder budskapet. Pa bordet

lnns en falttelefon och en karta ligger utbredd.

Pう den kan man tydligtbia Gretaslmpe百 alisters

nederlag och deras retrattti‖ baka r730t Stugan.

Om RPna sOkerigenom rummet kommer de
att inna en]arruJosare till en bomb.Ett tyd‖ gt

bevis pa att det var Moster Greta som var

ansvarig fё r karnvapenexplosionen.

Lex hittar dessutom i storsta hernlighet nagra

valbevarade LP―skivor med Storleifs(HandOut

2).

En do:d raketbas

En av RPna hittar en 10nndё rri runlrnets bortre

vagg.BakOm den dOJer sig en tiugo meterlang

gravd gang brant lutandes nedat. l slutet av

gangen inns en dorn Dё rren hartyd‖ gen inte

var:t Oppen pa valdigtlange och kaⅣ ar‖ te t‖ len

bё ttan men gar snart upp.Lius strう larin i den

mOrka jordgangen och varm luft strё mmar mot
gruppen.

Nar deras ogon vant sig vidり usetkan de genom
dё rren se lう dor,mangder av stora tralう dor.De
star syrnrnetriskt uppsta‖ da i lo meter hё ga

staplar en bitfran dё rroppnlngen.Vissa lう dor bar

emblemet MG pa sidOrna.Liud fran maskiner

hOrs och detfOrefa‖ ervara en storlagerlokalsom

man harframbr sig.Aven Юster kan urskiり as

men varifran garinte att se dう |うdorna skyrnrner

sikten i a‖ a riktningar Det garfolaktligen att 9う

in ilagerlokalen utan att synas.DOrren visar sig

vara narrnare en meter ovanfor lagerlokalens

901V OCh det ar ganska tydligt attden sedan lange

slutat att anvandas. Ro‖ personerna ar helt

omringade avlう dOr men detflnns en smalkanal

me‖an dern dar det gar att konlrna fram.

Synen som mё terdem narde kOmmeruten bL
me‖ an lう dorna arimponerande.Lokalen visar

sig vara stor som en fotbO‖ splan och det
kupolforrrlade taket ar me‖ an 10 och 50rn hOgt.

Pa en pla爾 orm i mitten av detiattelika rummet

star en stor svartfargad raket, namnet
"Dう rkungen"startyd‖ gt Skrivet pa sidan av den.

l taket ovanfё r raketen lnns tva stora stangda



luckor.Mangder av svartkladda ninior ha‖ er pう

attlasta lうdor pa raketen,detverkarvara brattOm.

Teknikeriobbar pう att gOra raketen startklan

En skranlrnande upptackt
Nara raketen star en rundlagd skaggig man.

Arrnada kannerigen ansiktet pa honom fran ett

histo百 skt foto(HandOut 3).Detar Lars Odeldorf,

legendarisk bonde som kampade pう  Bod‖

Bengtssons sida. Hur kan han vara har?Han

gick underi det stora slaktslagetfor 90 ar sedan.

Odeldorf gar frarn t‖ l en kontro‖ panel nara

ingangen ti‖ raketen.Plё ts‖gt uppenbarar sig ett

blaskirnrande holograrn framfOr honom, en

person i naturlig skala.Han gOrhonnOroch boriar

sedan tala I‖ hologrammet.Det garinte att hё ra

vad han sager rnen det forefa‖ er som orn han

avlaggerrapport och tar emotinstruktioner.Med

hialp av zapps kikare kan en skrammande

upptackt gё ras.Holograrnrnet ar en proiiCering

av ingen mindre an rnOster Greta.lnte en dag

aldre an pa de b‖ der man funnit under
slaktfOrskandet.Aven hon gick underi det stora

slaktslaget br 90 ar sedan.

Dessa upptackter ar naturligtvis mycket

Ovantade Och satter rO‖ personernas mod pa

pЮv

Tankbara utveck‖ ngar:

1.Gruppen smyger sig narmare Och gOmmer

sig i en lうda sonl ska packas pa raketen.

2.Gruppen blirtillfangatagen och inpackad i en

lう da sorrn skickas ivag rned raketen.

3.Eniうda kornrnerfranl och berattar att de ska

gёmma sigiden(faSt det arinte specielk tЮ ligt,

som SL bOr du inte styra handlingen i den

百ktningen).

Efter ca en halvtimme inne i lう dan bё ttar det

mu‖ra och skaka.En fruktansvard G― kraft trycker

ned RPnaI‖ |うdans botten."Darkungen"harly■
,

men vartarden pa vag?
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Kapite1 2… Manbasen
Dar rOr/persο nerna uppttcた er aF de ttamnar ρう

″うneη οJ711/ingasわ rsσ′o sfOppaう lerkomsren
av en reyande regend

En ny ond sannlng
Moster Greta ёverlevde karnvapenexplosionen

fOr 90 arsedan och harsedan desslyckats hう ‖a
enlうg prol1 0ch undgatt att b‖ upptackt.Hennes
sOnderOkta kropp har naturligtvis inte tagit henne

till den ansen‖ gt hogaう ldern 153 ar.Kort efter

det slutg‖ tiga slaktslaget ar 2009 sa lurade hOn

Professor Hasseltoft att transplantera hennes

hiarna‖‖en rObOtkropp.Hon blev MonsterGreta.

Med aren har hOn uppgraderat denna robOt till

den maktiga krigsmaskin den nu an Hennes

behov av hamnd harinte svalnat underde 90う r

sorn har passerat,snarare tvartom.

Under de senaste fem aren har MonsterGreta

transporterat upp material till rnう nen och dar
byggt en bas for ett enda sytte. Narnligen att

brstё ra FNR(FHa Nor‖ andska Republlken),det

v‖ l saga a‖a de attlingar t‖ l den siakt sOm
fOrkastade henne sonl slaktoverhuvud.

En stor del av rnanens baksida har skalats bort

fOr att ge rum for en gigantiskt stor spegel.

Genom atti ratt ё90nb‖ Ck vanda manen med
valdiga styrraketer sa kornmer solens りuS att
reflekteras pう den stOra spegeln. Detta lius

koncentreras sedan i stora prismor som
p!acerats ut mellan manen ochiorden OCh bildar

en enOrmt kraflfu‖ laserstめ le som面 ktas mot
FNR.

En nagOt omstandig,kOstsarn och riskabel plan

暫|loch med br Mo(n)Ster Greta,Men med aren

har nikotinet gett henne storhetsvansinne.

Ankomsten
Efter att ha fardats i ett par tirnrnar nar rymd_

skytteln sin slutdestination och landarmiukti en

hangarpa MonsterGretas hemliga manbas,Men

detta har naturligtvis inte ro‖ personema en aning

om inne isin lう da.Orn de blev tillfangatagna pa

jorden och transponerade hn sOm ttngar sa

kommer de nu att bras direkt JII MonsterGreta i

kontro‖rurnrnet.

Om de smog sig Ombord pa skytteln har de nu

m倒ligheten att smyga vidare och undersOka

basen.De kornrner att stota pa en datorskarrn

som visar upp en ‖lustration ёver basens
konstruktion och syfte(HandOut 4). Kanske

klarar de av att‖ sta ut planen attfё rstora FNR.

Kort efterdetta blir de tillfangatagna och fbrda till

kontrollrummet(dar MOnsterGreta vantar).

Manbasen
Basen verkariramst vara ti‖ verkad i vit plast och

alurninium.Det ar 90tt Om p!exiglasbnster att

se utgenom,meniorden syns:nte督 ‖da basen
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ar byggd pう manens baksida(varё r den har

kunnat undgう at bli upptackt fran jOrden).

En skttmmande detal uppenbarar sig ganska

snart fё r gruppen, Samtlig persOnal, saval

forskare sorn sakerhetsvakter ar a‖ a identiska

kopior av Lars Odeldorf.Vakten de sag nere pa

Jorden arlangtifran det enda exemplaret.Ond

hansynslos klonlng rnaste ligga bakOm

detta niddad.

Hiarnan bakom ai‖

Kontrollrummet ar basens hjarta Och

fOrutom den standardiserade stora

bildskarrnen Och rnangderna av datorer

sう lnns har ocksa tvぅ duschkabiner och en stor

laktitaket.Stora tyd‖ ga skyltar visar att rOkning

ar ti‖ぅtet ёverallt vid a‖ a tidpunkter.

MonsterGreta sはeri sin storaぬ tOJ avaluminium

och harryggen t‖ lnar RPna fё rsin.De kan bara

skyrnta en rneta‖ isk arrn och se rOken sorn stiger

upp fran personen sorn sitter dar.En Odeldorf‐

vakt garfrarn och inforrnerar henne om fangarna.

Hon reser sig hastigt upp Och vander sig om.

Robotkroppen med dess hiambeha!lare JIl huvud

ar en Ovantad syn Och Nitro som kant sig lite

kras‖g efterrymdresan spyr av choken.

“ya′〃...rrrilerande s′ arlir7gar SOm′agger nasan

ノb′01.… ′GEN.… C)′η der7 dar nedrar7S 7Ъ η々′nle

r7ade gal sonderわ adeノag ardrig beわ OЙ dras

med ρυc々οr7 som er′ 'utbrister MonsterGreta.

ROsten som kornmer fran en hOgtalare pう

robotkroppen artrOgen orlginalet med undantag

br de kra■ iga hostattackema(SOm man slipper

nar rnan inte har nagra lungOr).ROsten verkar

upprord men det ar svart att se ti‖ vilken grad

eftersorn hon inte har nagot ansikte.

En Odeldorf― forskare kommer fram till
MonsterGreta rned nagra papper och hon tappar

snabbtintresse fёr RPna.

Det ar mycket aktivitetirumrnet och det artydligt

att nagOt StOrt ar pa vag att handa(RPna kanske

redan vetvad beroende pう hur mycketsnokande

de lyckats med hittills).

MonsterGreta blir djupt forsjunken i
fёrberedelserna och ingen annan i runlmet

verkar bry sig om deras narvarO.Det ar gOtt Om

Odeldorf―vakter som vaktar RPna sa ett
lykゴorsё k arlё nlost,men de kan se sig omkring

och sarntala med varandra.

Hasse:toft

Vid en konsoi nara MOnsterGreta 10bbar en

uppenbart mycket garnrnal och trOtt man med

nagra siffroL han arinte en av klonerna.Han ror

sig langSamt och ser ut att kunna fa‖ a ihop nar

som helst.Nar han utbyterdata med de klonade

forskarna runt orll honorn kan man tyd‖ gt hora

en stark tysk bり tning,Det borde vara om可 ligti

han sku‖ e vara brgammal,men Arrnada aranda

ganska saker pう att det ar PЮfessor Hasseltoft.

En iat galen Professor som jobbade br Bodil

Bengtsson under slaktkriget(HandOut 5).

C)rn inte RPna kannerti‖ planen orn att vanda

manen Och bestrala FNR med en enorm
laserstぬ le sa kan MonsterGreta avsl倒 a Sig nu.

Hon kan aven avsl例 a att hon ar MOnsterGreta,

den teknologiskt forbattrade versionen Moster

Greta.

HOn ar mycket uppryrnd ёver att hOn orn nagra

rninuter ska fa sin efterlangtade Optimala seger



Over a‖ a slak嗅なn som vagrade acceptera henne

sonl slaktoverlluvud Sa hon beOrdrar att RPna

ska ha‖as kvari kOntrOIlrurnrnet fOr attfa bevittna

hennes triumf.

En av RPna uppfattar att Professor Hasseltoft

ger denne etttecken Strax stapplar han overti‖

en kontro‖ paneli tar frarn en laskburk ur nkan,

Oppnar den och tornmer inneha‖ et over

kontЮ Ilpanelen,Det smaller籠 |loch Юk bO可 ar

valla ut.Kaos utbりter∝ h RPna flnner sig br

ett kort 09onblick att vara obevakade.Nu artiden

kommen att agera mot MonsterGretas onda
plan.

Ett fatalt nnisstag

Hur den efte百 0りande tumulten och brsOken att

stoppa fbrstё relsen av FNR an gう r,sa kOrnrner

resultatet bli att sarTlt‖ ga styrraketer,sorn inns

utplacerade fOr att vanda manen, utloses

sarlntidigt.Lat garna RPna tro att allting ar pう

vag attlosa sig nar de av rnisstag gor nagotsOm

lederti‖ katastrofen.

Den enorrna accelerationen trycker ner a‖ at‖ |

golvet, nOdbelysningen gar igang Och smarre

brander uppstar‖ te varstans,Manen harhamnat

pa k。 |lisionskurs mot iOrden och med den

enorrna hastighet som uppnatts ar det fragan

om minuterinnan de hめ mёts.AIla brsOk att

hava prOcessen ar resultat10sa.

Nederlaget ar uppenbart och efter att ha skiutit

nagra skott med sin inbyggda laserkanon mot

RPna sa kastar sig MonsterGreta in i en av de

tvう duschkabinema.Straxbrsvinnerden Judlё St

itomma intet.

Det Flnns ingen annan utvag for RPna an attfly

pa sarnrna sattgenorn den andra duschkabinen.

Goda rad
Professor Hasseltoft har skadats i en explosion

och  ligger bredvid  den  kvarvarande
duschkabinen.

Han ar svag rnen kan tala.“ とyssner7 υnd″ブc力「 '

viskar han anstrangt.Han berattar snabbt om

hur han kidnappades vid slaktens stora slutstrid

och hur han rnotlёften orn stora rllangder guld

manipulerades att bygga MOnsterGretas
robotkropp och transplantera hennes hiama III

den.Han vi‖ e aldrig skada nagon,bara fa tag pa

nagra tOn guld.Han ger dem instruktioner om

hur MonsterGretas artificie‖ a kropp kan
besegras. Man ska slanga in ortte e‖ er ett

motsvarande halsOpreparat i nikotinugnen pう

robotkroppens baksida.

Vidare varnar han dem att Gretas hiarna har

nikotinmuterats och att hon ar sa mentalt stark

att hon kan ta kontro‖ en Over deras sinnen.Men

hOn ar mycket kanslig fOr att hOra sanningen om

de halsOvう d‖ga effekterna med rOkning,det

borde bryta hennes kraften Hasseltoft kan aven

svara pa eVentuella fragor som RPna har(iden

utstぬckning SL tycker att de behё ver extra info).

Han uppmanar dem att tty med hialp av
duschkabinen.lnnan han slocknar utbrister han



7c力 zeergurde″〃1

Nu ar detreian bぬ ttOm att ge sig av Jorden ar

riktigt nara nu Och man kan med blotta ёgat

urskiJa storartade manskliga verksom Kinesiska

muren,pyramiderna och Skara Sommarland.

Duschkabinen
Duschkabinerna ar inga evakuer:ngs―
transportorere‖ erliknande.De ar experimente‖ a

tidsmaskiner som Hasseltoft har tvingats

konstruera at MonsterGreta.De tvう ar de enda

prototyperna av sitt slag och de har annu inte

testats rned manniskOri.

Duschkabinen har utOver den van‖ ga
temperaturregleraren aven tvう spakar och en

knapp(HandOut6).Spakama kan stai、さlagen,

l och O.Temperaturen kan sattas rne‖ an 1540
grader Celsius.Bladdra lite i dina papper och lat

spelarna tro att det har betydelse v‖ ken
kombination av spakaroch temperaturde valen

Kapitel 3 - En episk resa
Dar rOrrpersOnerna reser′ ″den′ 僣r υρρ′e1/a

reger7derna Oc力 b′′rf〃′de′ade ar7syarer all

ぅrersめ fraヵぉfOriensわ rropp.

FOrsta tidshoppet… 2009 Falten vid
pensionarshenlrnet Endstatian

En marklig drOm‖ k kansla gargenom RPna nar

duschkabinen de stari demateria‖ seras.Sakta

vaknar de upp ti‖ ett tilltagandeり ud.Ett Jud aV

hёga rOp fran rnangder av rnanniskOr och rneta‖

som slas mot metall.Detlater precis som nar

tusentals mannlskOr slうss med tradgards_

redskap.ヽ /ilket det visar sig vara nar dё rrarna t‖ |

duschkabinen Oppnas. RPnas kabln har
materia‖ serats vid utkanten av ett stort falt,den

andra kabinen arinteinom synha‖ .Pa faltet inns

ett par tusen manniskOr sorn ganska tyd‖ gt ar

uppdelade itvう lager kampandes rnot varandra.

En latt dirnma liggeriluften och detluktar svavel:

man anvandertydligen krattiga fyⅣ erketter mot

varann. En mindre rё d stuga syns pう andra

sidan av faltet.

Bara etttiotalrneterミ nゝ den plats dar RPna star

springer ett parsvartkladda punkare och en ninJa

br sina l市 tatt bり da av e故 lotai nё rdar med sina

linialer i hёgsta hugg.NOrdarna ar naturligtvis

kladda pa ett sonstikerat tOntigt satt,men inte

pa ettsattsOm RPna direkt kan kanna igen.Det

ser valdigt garnrnaldags ut.

Ge Handout 7ti‖ lamplig RP orningen igruppen

fOrstar var de har hamnat.

Tankbara utveck‖ ngar:

1. Gruppen bestammer sig fёr att undersё ka

omgivningen e‖ er att sё ka efter MonsterGreta,

b‖ r tillfangatagna av Bod‖ s Frihetskampar Och

hamnar hos Bod‖  Bengtsson anklagade fOr

spionen.

2.Gruppen beslutar sig fbr att omedelbartlamna

platsen och fOrsoka sig pう ett nytt tidshopp.De

b‖ rdう hastigt tillfangatagna och fOrda ti‖ Bod‖

Bengtsson anklagade fOr spioneri.

Huvudsaken ar att de pa ett e‖ er annat satt

hamnar hos Bodil Bengtsson och hennes stab

av legendariska slaktingan



KommendOr Bodi:Bengtsson
Bod‖s Frihetskampar har sitt baslager strax lnti‖

pensionarshemmet EndstaJう n.Hemmet ar I‖

stOrre delen raserat JII● サd aV Stttdighetema br

nagra dagarsedan narfrOnten lag han Baslagret

bestう r av ett stort antaltalti varierande storlekan

Det siuder av aktivitet och ett 50-tal

stabspersoneriobbar med attleda striden rned

radioapparatet brevduvor och VVAP― telefoner.

Bodil starlutad ёver en karta och sarrltalar med

nagra av sina rう dgivare.Befalhavaren i gruppen

som fort RPna hitinformerar henne orn att en

grupp spioner fran Gretas lrnpera‖ ster har

I‖ぬngatagls.Antagligen protesterar RPna mot

deta men utan resunat.Utan atlプta bliCken fめ n

kartan vinkar Bod‖ dem mot"dynggropen",
standardstraffet vid spioneri, fOrraderi Och

可uVЮ kning.

Dynggropen ar en gttvd gropi marken som fylLs

med avfa‖ sprodukter fran kor,det bubblar ti‖

eme‖anat och omrぅden av grOna ansarnlingar

syns pa ytan.Lukten indikerar att detめ rsig om

naturens a‖ ra lagsta substans.Straffet ar helt

enkelt ett 30 sekunders dopp rned huvudetfore,

ett straffi klass rned dOden.

:nge Ko‖ s skagg
Det ser hopplё st utfё r RPna och Qina tas ut att

doppas fOrst,en latt stamning av panik uppstaL

l sista stund,baraettparcentimeterfrankOntakt

med ytan av gropen,manar en hё g gallめ st u‖

att avbryta cerrnonin. Det ar lnge Ko‖  som
kornrner t‖ l undsattning.Han har sett skaggen

RPna barOch kannergenastigen dem som sina

egna skagg sOm han lう ste in i ett bankvalv i

tisdags.Han fOrundras ёver hur gruppen kornrvlit

Over dern och 9odtar utan problem fOrklaringen

att RPna artidsresenarer fran franltiden.Det ar

den enda rinnliga forklarlngen dう det naturligtvis

ar tOtalt Omёjligt att gOra inbrott pa den hart

bevakade centralbanken i」 okkmokk.

Sku‖e nagon RP av nagon anledning ha fOrlorat

skagget e‖ er vagrat ba「a detfう r denne ett dopp

i gropen.

Armada ar mycketupprymd Overattsta ёga mOt

Oga rned sin fё rfader sorn hon forskat sa rnyCket

k「ing.Dock lite besviken ёver att han inte riktigt

lever upp t‖ l histor:ekrё nikornas beskrivning av

hans fysiska storhet.

lnge Ko‖ informerar som hastigast Bodil

Bengtsson om att"De skaggiga dararna"
ateⅣant,helti en‖ ghet med slaktprOfetian.Han

atergar sedan ti‖  sina sysslor som
underrattelsechefi ett taltlangre bOrt.

RPna har nu Bodils fu‖ a uppmarksamhet och
hOn ar rnycketintresserad av attfa veta v‖ ka de

ar Och varё r de ar kladda sぅ fanigt. Hon tar



gruppens  eventue‖ a  varningar  om
karnvapenexplosiOnen pa stOrsta a‖ var och tar

sig garna tid att sk「 iva nう gra autografer.

Under samtalet med Bod‖ kan RPna i
bakgrunden se legendariska slaktingar sonl de

kannerigen fran sitt slaktforskande.De ser bland

annat Bonden Lars Odeldorf(originalet)som

leder l:a och 2:a koarti‖ eriet.EgOn Wa‖ ander,

algarnas kOnung, ledare av lle ti‖  7:e
algkava‖erlet.Brevbararen Svante Agren,ledare

fOr 3:e til1 4:e slaktinfanteriet.Hans svarta uniforrn

visar att han ar en stOlt medlern av
Apostlapostarna.

Nar gruppens sarntal med Bod‖ gar mot sitt slut

sa sprider sig en panikartad stamning bland

stabsfolket och upprё rda rOster fOrsoker fう

kiarheti vad sorn pagar.snart star det klart att

Bod‖ s anhangare b‖「synbart farre,de upp10ses

utan ett spar.Pa samma mystiska satt
materia‖ seras ler anhangare till A/1oster Greta.

Fё rloppet kan rned latthetfё JaS rned blotta Ogat

fran RPnas position.

Nagon andrari historien
En(br RPna)ung PrOfessor Hassettoftkommer

springande rned ett par papperi handen.En‖gt

hans analys sa manipulerar nagon med ldslinien

(Det ar MOnsterGreta som vid ttykten fran
manbasen har restti‖ baka itiden och forandrat

historien).

Om RPnainte redan bettttat om MonsterGretas

lyktildsmaskinen(eller at MonsterGreta nnns

i framJden)Sう fragar nu Bodil snabbt ut dem

beroende pa vad de sagt. Finns det fleF

tidsmaskiner? Besegrade de MonsterGreta?

Kom hon undan? FOrfogar hon ёver en
tidsmaskin lik deras egen?

Det ar snart klarlagt vem som ligger bakom

manipulerandet,Bodiltar ett snabbt beslut och

vander sig mot RPna: ``Ge er aИ  f7′fra

MOnsrerGrera Ocゎ srOρρa ttenηes andrlingar′

ridsrinJien.DerarИ irenda cttansl Med ett maktigt

harsktt manar Bodil till anfa‖ och tar sialv upp

taten.

Situationen har ar hOpplёs och sku‖ e RPna
dumdttstigt nog stanna kvarbratt stё dia BOdilS

Ftthetskampar kOmmer de sialva stryka med i

det oundvikliga nederlaget.

RPna far aterigen valla temperatur och
spakarnas lagen(lat dem aterigen tro att det

spelar ro‖ vad de vaり er).Det sista de serinnan

duschkabinen demateria‖ seras ar BOd‖ Och
Greta i v‖ d narkamp med varsitt paraply.

Frarlltidens Ode ligger nu i ro‖ personernas

hander.

FёJande tidShopp ar tankta att spelas ganska
snabbtfor att skaka om spelarna lite infOrlnalen.

Andra tidshoppet
2000 Grusgropsbasen i Y::ehuit

En fruktansvard doft av svett mё ter

ro‖ personerna nar de sticker ut huvudet ur

duschkabinen.OdOren ger dem tarari ё9。nen
nar de ser sig om och upptacker att de ar

inomhus i vad sonl fё refa‖ er vara ett stort
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ka‖arkt二1lplex.Den andra kabinen syns inte t‖ |.

Skakningar l rnarken,fa‖ ande saker fran taket

och diverse varningssignalerindikerar att alltinte

stう r ratt till har.

Ett svartklatt rotagg springer hastigt t〕 rbi kabinen,

under arrnen har han ett stort block av nagot som

ser ut som kokosfett,men som lamnar efter sig

en fruktansvard odor.Det ser ut sorn det inns

en person ingjuten i blocket(Det ar BOsse Fett

sorn flyr basen med 」erker Axeisson under

armen,se BSoD).Rё tagget tappar en pottё り
nar han passerar kabinen med namnet」 erker

Axelsson ingraverat pa sidan(innehう‖andes

dennes personliga tillhOrigheter).Den innehaner

en sta‖ inial,ett par laskbotten可 oCka glasё 9on,
ett rnattband och ett stort antal halsOpreparat

(bland annat ёrlte).RPna go「 basti attta med

sig halsOpreparaten i en‖ ghet rned Professor

Hasseltofts  rad  hur  man  besegrar
MonsterGretas robotkropp

Det flnns ingetrner RPna kan gё ra har.Basen

ar pa vag att sialゴёrstoras och de maste snabbt

resa vldare fё r att undvika attfё ta dess ёde

Tredie tidshoppet
1999 Pensionarshernrnet Svalan i Aseda

Kabinen materia‖ seras mitt i ett aerobicspass

pa pensiOnarshernmet Svalan i Aseda.Ett

tiugOtal pensionarer studsar omkring fu‖ t

ovetandes onl att ett de egentligen tranas att b‖

nln10「.Aerobicsledaren ar sialvaste moster

Greta,dock fOrkladd.Pensionarema vander sig

om och tittar pう RPna nar de kOrnmer ut ur

duschen.Nu ga‖ er det att hanga pう itranlngen

fOr att snabbt smalta in i rlnangden.Tvlnga upp

spelarna och led dern genorn ett par Ovningar

innan RPna lyckas hoppa vldare itiden.

Fjarde tidshoppet

1999 Trangt runl nagonstans i Sverige

RPna bennner sig i ett myckettrangt och tOrnt

rurn,detlnns knappt plats sう att a‖ a kan kornrna

ut ur kabinen.Ta spelarna ti‖ etttrangt mё rkt rum

och beratta att de hamnati etttrangt mё rktrum.

Det ttnns absolut ingenting intressant att lnna

har,dessutorrl saknar rurlnrllet en dOrr ut.

Kapite1 4-SIutet i

begynneisen
Dar rOrrpersOnerna besegrar Mο nslerGrera Ocゎ

reparerar lidsrinJien 1/id dess arrra kntisね ρυηだ。

Fernte tidshoppet-1998 Siaktka:aset:
Moster Gretas stuga

Gruppen ar aterigen ti‖ baka vid falten utanfOr

Moster Gretas stuga,rnen denna gang rnyCket

narrnare stugan.Det arrnё rkt ute och a‖ ting ar

lugnt,inget spar av nagOt faltslag.Kabinen har

materialiserats ett tiotal meter fran ingangen t‖ |

potatiska‖ aren. Den andra kabinen star nagra

meterti‖ vanster orn dem,ett sakert bevls pう att

MonsterGreta ar har.

Flertalet bilar star uppsta‖ da utanfё r stugan och

darinne verkar det pう ga nagOn sorts ti‖ sta‖ ning

med mycket folk. Bredvid luckan tl‖
potatiska‖aren star ett par kassar med tidninga鳥

de ar sarnt‖ ga daterade 1998.

Siutstriden

Plё ts‖ gt slangs stugans dё rr upp och ut storrYlar

MonsterGreta.Hon springer med langa steg rnot

sin kabin. Halvvags frarnrlne upptacker hOn

ro‖ personerna. Hon avlossar omedelbart en

salva mot gruppen. En strid utbryter. RPna

maste nu forgё ra MonsterGretas maktiga

artlflcie‖ a kropp enligtde rad de nck av Professor

Hasseltoft.

Under striden gaF tVう implantati Nitro Proteins

hёgerarrrl sOnder.EfFekten ar myckettyd‖ g och
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att nu dё りa hernligheten b‖ r en rTlinst sagt svar

sak.Aven MonsterGretas duschkabin forintas

under striden.

En rnental attack

Nar RPna lyckats tt in ortteet(eller ett annat

halsOpreparat)i nikOInugnen sa饉「Юbotkroppen

problem inom en minut. Dess rё relser blir a‖ t

segare och det gnisslar hOgti dess leder.Snart

stう r den helt sti‖ och det boriar ryka(ovan‖ gt

mycket)fran dess inre.Efter en serie hё gりudda
verbala smadesOrd riktade rnot RPna frigor sig

“hiarndelen"av MonsterGreta och ttr sig mot

gruppen.Hon gor en rnental attack rTlot tvう av
dem och tar kontro‖ en ёver deras sinnen
sarrltidigt som hon blockerar Ovrlga fran att

narrna sig henne.Hon leder de tvう att attackera

ёvttga i gruppen som nu市 百gt maste botta

bearbeta Greta med antirOknings fakta om de

inte vi‖ b‖ nedklubbade av sina vannen Gretas

krafter b‖ r ofokuserade redan efter ett par

argument och hon fё rrnar inte langre att driva

de tvう RPna attga pa de andra.Efter ytterligare

intensivt,  ёvertygande  och  trovardigt

argumenterande mot rё kning sう exploderar

Gretas hiarna inne i sin behallare Och fa‖ er J‖

marken(skulle spelarnas argumentinte uppfylla

、
(きさミヽミ

く
さ
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dessa krav kan du sorll SL drlva pa dern genOm

attlata Gretaう terigen fa kontr。‖ёver ett par RP

som ger de OvHga ordenJigt med stryk).

Legenden ar antligen besegrad. Men
rubbningarna itidslinien aterstar att ordna tl‖ .

Ge Handout 8 ti‖ spelaren av Zapp.

MonsterGretas robotkropp ar totalt utbrunnen

och inget av varde inns kvari den soFl sku‖ e

kunna paverka frarntiden.

TV:n
lnne pa festen rader en uppFOrd Stamning.En

mark‖ g makapan SOrn festdeltagarna narrnast

kan   beskrlva   som   en   gaende
hembranningsapparat rYled en hjarna l ett

akvariurn ovanpa,har precis klubbat ner morbror

Lars och sedan gettsig av utiskogen.l ett hO「 n

star Th/in pう och visar evighetssapOL

MonsterGreta har genom att fbrsatta mOrbror

Lars ur spel stoppat handelserna som leder ti‖

att W:n gar sonder och ifOrlangningen aven att

Moster Gretas slaktmanipulaJon avsl倒 as.HOn
komrner nu obehindrat att kunna expandera sin

makt och Fikedom i flera ar t‖ |. MOtstandet

korllrner att kornrna 19ang forsent.TN/in mう ste

ga sonder om frarntiden ska raddas.

Rollpersonernas framuda existens bё ttarSuddas
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ut och de upp10ses itomma intet om ldslinien

inte atersta‖ s snarast. De fOrsvinner en at

gangen och kornrner t‖ lbaka nar handelserna

gar at ratt hぅ‖.

Det lnns rllanga kreaJva satt att fё rstOra TVin

pう .Desto rner solstikerad och omstandig rnetod

desto battre.sku‖e gruppen helt enkelt bara gう

frarn och slう sOnderlヽ/:n sa kOrnrner visserligen

det mesta av tidslinjen att aterstallas,men

metoden ar a‖ t for uppseendevackande Och
vissa stOrningar kornrner att innas kvan En av

RPna kommerdう attfOrsvinna permanent.

Resan hem
NarWinvalarforstOrdardetdagsforRPnaatt

diskret lamna platsen. lnnan de stiger in i

duschkabinen kornrlnerde se en grupp slaktingar

som kastas ut fran festen,en grupp sorn snart

kornrner att b‖ "De skaggiga dararna"。ch ta sig

an eskapaden.

Vissa and‖ ngari Jdslinien kommer att kvarstう

v‖ ket har den positiva effekten att Zapps

kunskaperi Jdsrymdsfyslk har nal nya httder.

Han kan utan problem styra duschkabinen

ti‖ baka t‖ |」okkmokk och ar 2098.Detta ar den

sista resan sorn kabinen klarar av,detintensiva

hoppandetitiden hartOnlt batterierna.

Ett varrnt valkOmnande

Fler andringar har uppstatt i tiden.Tack vare

informationen som RPna fOrsう g Bod‖ med vid

det stora slaktslaget ar 2009 har rllan kunnat

avslёia MonSterGretas manbas i gOd tid.
MonsterGreta sialv blev anhallen av
myndigheterna underti‖ greppet mot basen rnen

avled av nikotinёverdosinnan atal kunde vackas.

FNR harnu kontro‖ ёver basen och sate‖ iterna.

Under kontro‖ erade forneranvander manlasem
fOr att varrrla upp FNR ti‖ en tropisk oas pう det

nord‖ ga halvklotet. Turismen och iOrdbruket

blomstrar och FNR ar ett mycket rikt och

valrlnぅendeland.

Men det arlangtrner an varrnen,grOnskan och

valstandet sorn chockerar RPna nar de tittar ut

ur duschkabinen.Ett krava‖ staket omger dem i

en cirkel ett tiotal rneter fran kabinen, bakom

detta trangs nagra tusen personer som a‖ a

fOrsOker fa en glirnt av RPna.Ankomsten ar

tyd‖ gen vantad Och ett stortfestomrade rned talt

och scener har byggts upp k「 ing platsen. |

bakgrunden av publikhavets iubel hOrs
dansbandsmusik. Mangder av norrlandska
kandisar,reportrar och annat viktigt fOlk sitter pう

vad sonl forefa‖ er vara en VIP laktare. En

garnmal, men i a‖ ra hogsta grad levande
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Professor Hasseltoft,atettnns bland dessa(1

denna version av frarntiden omkornrner han inte

pa manbasen),Detarhan sOm har bettknatden

exakta pOsltionen fOr RPnas ankomst. Pa en

mindre scen framfё r VIP laktaren star FNRs

president Salo E百 ksmo med tapperhetsmedaler

:beredskap.

Episk avsiutningsmonolog
″
Ondskans ttamsraゎ 威amρe arbesegraこ ′arra

lideち ,br a〃rlid Alυ  s々a〃 ′Vorrrand ocゎ der7 srora

sρ rlidda s′akren ar7よ′′ger7 fう frOdas υran
ゎbrandr7ゎgaソ g′″ga bedttgerrer οcわ gvmma
S層燈た′deた

Ni st/arade Dう 威trr7geη  r7arわar7たa〃ade οctt η′
slodtJpp mOrde farOrsOm Иョηlade.Sめ er ρυ li1/

ro ocわ se era namn gう rilrヵFsforier7 flilrsar7′ ηar7S

med derわ′υrr7as ar/a makliga tta′ ねたりa″ar

SO″7r7′ fう″ a々mpa s′daピid sida med.

Uppslag for vidare dventyr
kring moster Greta
Aventyren kring moster Greta maste inte

begransas t‖ l dessa tre.Du och din spelgrupp

kan skapa egna sidoaventyrti‖ hand‖ ngen nar
ni spelar erigenom kampanitri10gin.

Efter“De skaggiga dararnas eskapad"
AterkOmsten til:Endstatian

En av RPna tappade sina nycklar understё lden

av ttV:n. Att ta sig tilibaka och ater infiltrera

herlarnet ar inte bara svart.Det ar‖ vsfarligt dう

pensionarerna ar reialt uppretade sedan sist.

Tango trubbe!i Finland
Morbror Lars har efter lykten fめ n Moster Gretas

fest siagit sig t‖ |「O sOrn bugginstruktOri Finland.

Men den lokala tangoinstruktё ren Risto
AⅣebralla harsvart att acceptera den nytillkomna

konkurrensen och skyringa rnedelfor att b‖ av
med den.Er slakting behёver ert stOdl

Efter“ Biod,svett och darar''

Abso!ut Svett
En raddningsoperation fOr att hitta 」erker
Axelsson sorn blev ingjuten i bikarbonerat svett

och bottOrd av yrkesrotagget BOsse Fett.Ta upp

kampen om ratten till er slakting rnot den rnaktige

tennisinstruktOren Jurgen Makaron vid hans slott

iden tyska byn AdelbaiseH

Hasseltoft Bussresor AB
Ta en paus fぬ n slaklntttgerna och bり med pう

Professor Hasseltofts guidade bussresa t‖
|

Norgeijakten pa guld.vaska ide diupa]Ordarna

och sprang ide hoga bergen.A‖ t underledning

av en erfaren akadenllker. Utё ver det
obligatoriska tre tirnmars stoppet pう  Eskobar
Svettkopps wardshus i Amう lsa b‖ r det aven

vagmarkesbingo och farieresa med taxfree

shopping pa hemvagen.


