


Bodil Bengtsson, Lars Odeldorf, Jerker Axelsson,
Egon Wallander och Ernst Ekman

BIod,svett och darar

""[])et var fёⅣanansvart

valstadat inne i det ganlla

fa‖ fardiga  huset dar
slakttraffen sku‖ e ha‖ as,

nastan ‖te herntrev‖ gt.

Doften av nybryggt kaffe

spred sig i den provisorlska

mёteslokalen.Snart stod

Bod‖ i dOrrOppningen rlned

en reial bricka ёverfy‖ d

med kaffekannor, koppar

och flkabめd.Detli‖ a vecket

l rurrlrnets trasmatta var allt

som kravdes for att fa

henne pa fa‖ .l ett tappert

fё rsOk att konlma ti‖

undsattning kastade sig

Ernst Over bordet,men det

var fOr sent. Efter en kort

luttard s10g brickan i golvet

och en stor rnangd kaffe

nodade snabbtut.A‖ t Ernst

lyckades rned var att stё ta

till brOdrosten som fO‖ neri

havet av kaffe.Maktiga bla

gnistor fran kortslutningen

lyste upp det sa nyllgen

fridfulla rummet.Kaffet var

billlgt,mycket billigt.Det

fattade eld.Sorrl en direkt

bりd aV BOdils snalhetfann

sig sa‖ skapet nu med
fOtterna l ett brinnande

inferno av kaffe."
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Bakgrund till handlingen

Spelarna tar del av stOrre delen av denna

bakgrund genom Handout l sorn delas utfё re

karaktarsbeskrivningarna.

Tidlg hOsti nadens ar 1998,nagonstans diupt

inne i Norrlands skogar.Det arlё rdagskva‖ .

Greta Wallander(sOm aven lyStrar J‖ epitetet

moster),slaktens aldsta,rikaste och rnaktlgaste

person anordnar en fё delsedagsfest med

anledning av sin 80-arsdag.Hela ttaSkiga Och

10iala slakten naⅣ arari van‖ 9 ordning.Slakten

ar OtrOligt stor och slaktbanden ar en smula

luddiga.Men ingen har velatlプ ta fram det br

diskussion rned radsla for att verka dum.

Sarrltllga gaster ar spanda av fёⅣantan infё r

kva‖ ens stOra handelse, den direktsanda

sasOngslnalen av det populara underha‖ ningS‐

prograrTlmet Pingo― Bingo.

Ti‖ fёりd av ett Odesdigert rnisstag rう kar en av

slaktingarna fOrstOra husets¬ Pヴーapparat,kva‖ ens

hOidpunkt ar hOtad.Fenl av gasterna pa denna

bjudnlng fё rsё ker hialpa t‖ |, men sta‖ er i

okunskap till det annu varre. De fem var
pensionaren Bod‖ Bengtsson,ungkarlen Anders

Agren,snokaren lnge Ko‖ ,punkaren Astrnalia

Efrairnsdottir och brevbararen svante Agren.

Dessa fem b‖ r fOrvisade fran slaktkalaset och

Moster Greta svar attradera a‖ a genetiska band

med de fern orvl de inte korrlrnerti‖ baka rned en

ny¬「V itid t‖ l kva‖ ens sasongfinal.

l skuggan av maktiga Norrlandska granar och

med rnanen sOrn vittne svars en helig ed utanfё「

Moster Gretas stuga.De fern svar att aterb‖ da

den legendariska k「 inline‖ a enklaven "De

skaggiga dararna"och ger sig av uti mOrkretfOr

attttnna en ny]∩/at den bingOfanatiska slakten.

l skogen rvlё ter de ferFn en rnan sonl ansluter sig

I‖ gruppen.Detta siatte element visar sig vara

Moster Gretas ex― man, Egon Wa‖ ander.

lnformalon framkommer om att Moster Greta

manipulerat slaktskapen br sina egna s〕 ハen.

Slutdestinationen fё r farden visar sig vara det

starkt ёkanda pensionarshernmet"Endstatian".

Platsen darlandets varsta pensionarer sparras

in.

Med fOrenade krafterlyckas de fem fa rned sig

gruppboendets enda ttV ut och i processen

fё rsatter de aven hernrrlets vakt Ernst Ekman

ur spel. Detaり erna kring dessa handelser ar

fottarande hё Jti myslkens dunkel.

Efter en explosiv biり akt pa skogens krokiga

smぅvagarlyckas de fem leverera den stulna Tヽ ′―

apparaten ti‖ Moster Gretas hem.De passaraven

pa att sta‖ a festens vardinna t‖ l svars fOr de

anklagelser som riktats rnot henne,men hontar

tin lykten Och hinner undkornrna.

ltumultet efter moster Gretas lykt uppdagas den

horribla sanningen.Det visar sig att hon i ar har

manipulerat och kontro‖ erat slakten fё r att

placera sig sialv ёverst i hlerarkin som aldst,

「lkast och maktigast. Nastan a‖ a etablerade

slaktband visar sig vara falska.En av de mest

chockerande avs10iandena ar attlnge Ko‖ och

Anders Agren blev brvaxlade pう e■ sommarkollo

i sina unga ar och att de darefter byttidentitet.

slakten fOrtsattertransartat att spela bingo,men

efterat utbryter allman bⅣ irring.

Den tidigare sa organiserade, ldy‖ iska och

valbargade slakten splittras denna hё stkva‖ |

norrlands diupa skOgarunderstorfOrvirring.Efter

Moster Gretas sorti ar Bod‖ Bengtson ensam

pa trOnen sOrll aldst,「 lkast och rnaktigast.Men

utan iИ oster Gretas konstruerade slaktskap fa‖ er

hela kanslan av t‖ lhё righet sarnrnan som ett

korthus.

Kort efter detta sparras Bod‖ Bengtsson in pう

sluten aldeⅣ ard Och forblir darilite rTner an ett ar

innan hon lyr.FOr att aterё rena de sp‖ttrade

fragment som aterstar av slakten ser hon det

sorvl sin fё rsta uppgifti friheten att sarnrnanka‖ a

en slakttraff.FOrandamぅ let bQrer hon sig in i ett

fallfardigt rivningshus i detll‖ a samha‖ et YIlehult

pう den skanska glesbygden.Att sarTlrnanka‖ a

en slakttraff av bastant ka‖ ber utan att kontakta

slaktregistreringsforbundet ar naturligtvis‖ legalt,

men eftersonl hon redan ar efterspanad av po‖ s

bryr hon sig inte namnvart. slakttraffen

utannonserades rned extrerllt kort varsel och det

ar osakert hur manga sorn kornrner att dyka upp.

Det arfredagen den 3:e rllars ar 2000,klockan

ar 09:22.Slakttraffen ska‖ strax bё tta.Aventyret

bOriar har.



Hand:ingen i korthet

Endast ett fatal slaktingar vう gar dyka upp pう

Bod‖ s slakttraff,men sanlmanha‖ ningen ar god

fran forsta stund. En fikarelaterad olycka

resulterar dock i att sarntligas strumpor brinner

upp och ett besOk i stadens strumpbutik b‖ r

nodvandigt.Gruppen hamnar rnitt i ett ran av

butiken och b‖ r efterat oskyldigt anklagade som

medbrotts‖ ngan l hopp om att kunna hitta de

skyldiga och rentva sina namn pabё riargruppen

en egen undersё kning av ranet.sparen lederti‖

en undelordiSk basien grusgrop utanbrstaden.

Verksamheterna i basen visar sig bedrivas av

sialvaste Moster Greta.Med hialp av drOger,

teknisk apparatur och en ihardig aerobicsturnё

pう landets pensionarshem har hon lyckats

bygga upp en arbetssty「 ka bestaende av
pensionarer, ungkarlar och forskare. Hon har

konstruerat en fruktansvard dOmedagsbomb

inneha‖ andes hogkoncentrerad svett.Genorn att

ldka utpressning rnot nordens regeringar hoppas

hon kunna atervinna sin rnakt och rikedom.

Cenom lyckosarnrna omstandigheter besegras

Moster Greta och basen fOrstё rs. Dessutom

framkommer yttedigare en l性 en bttinformalon i

de fёⅣirrade slaktskapen.

Kapitel 1 - Strumpfeber
Dar rOrrpersOnema僣 a々r υfわ r en fika‐ reralerad

οrycka, たoρer r7ya sfrumρ οr οctt b′′r OskyldigF

ankragade rbr e″ bro″ .

Farligt fika

Bod‖ har bara haft nagra fa tirnmar pa slg att

ordna det praktiska infOr slakttrafFen.Men narde

fёrsta slaktlngarna anlander har hon hunnit

fOrvandla det garnla ёdehusets kё k och rnatsal

t‖ l en ganska trev‖ g mOteslokal.Ganska snart

star det klart attinga ner siaktingar kornrner dyka

upp och slaktkalasetinleds enligt urgarrlrnal sed

och tradltion med ttka.Bod‖ snubblar dock pう

trasmatan nar hon ska servera och spillerreialt

med kaffe ёver hela golvet.l ettfOrsOk attingripa

sa valter Ernst den aktiverade brOdrosten i

floderna av kaffe v‖ ket leder t‖ l en maktigt

gnistrande elektrisk kortslutning.Da Bod‖ arsnら |

sa ar kaffet av ett ansen‖ gt b‖‖gt marke Och det

fattar omedelbart eld.Det brinner ganska snabbt

ut men samJigas strumpor har eldhattats sVart.

Strumpbrist
Det visar sig vara rusklgt ka‖ t utan strumpor och

nagra reseⅣ par ttnns inte att ti‖ ga. lngen har

dessutonl speciellt snygga fOtter sorn de giadies

over att blotta.Markantfrustration ёver pう tag‖g

strumpbrist uppkonlrner. Ernst vet dock「 うd.

Han rakarveta att detinns en trendig strumpbutik

pa behag‖ gt gangavstand. Dessutom ska de

snart ha rea(HandOut 2).

De ferrl beger sig diti sarnlad trupp.

Efter en vandrlng genorn den‖ ‖a ldyl‖ ska staden

Y‖ ehult infinner sig RPna saledes i
strumpbutiken"Sock― i―topp".De ara‖ a barfota i

sina obekvama skor och i stort behov av ett par

nya strumpor.

Strumpbutiken Sock‐ i‐topp

Strumpbutiken Sock‐ i―topp ar en trev‖ g‖ten butik

iden centrala delen av staden dar man kan kё pa

strumpor i a‖ a langder, ku10rer och forrller,

Butiken ar mycket popular och kunderva‖ fardar

fran hela landet br att kё pa sina strumporiust
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han sOck_i_topp har ett rnycket gott anseende

och butiken arfOrstas rned i den aktade karte‖ en
"Det internatione‖ a strumpfOrbundet"sorll star

fOr kvalitet varlden ёver. Butiken innehas och

dttvs av Sandra Strumplast(se sLP).

Ro‖ personerna ar forutOm Sandra Strumplast

helt sialva i butiken denna tidiga fredag. En

rea‖ sation av stora delar av utbudet,vanligen

ka‖ ad rea, ar nanη ligen planerad under
kornrnande vecka och stadens invう nare hう‖er

inne pa sina strumpinkё p infOr denna.

FOrberedelserna pう 9arforfu‖ t och stora torn av

lう dor med bil‖ ga b_strumpmarken star
utplacerade ёver hela butiken.Runt om dessa

torn finns dyra markesstrumpor strategiskt

utplacerade,men dessa kornrner det naturligtvis

inte att b‖ rea pう .

C)rn detinte blir nagon sorn helst konversation

e‖ er ro‖ speli butiken kan SL ga in rned sandra

Strumplasta Och fOrsё ka dra igang snacket.

Ranet
Efter att gruppen spenderat ungefarfem nlinuter

i butiken stannar en svart plketbuss rned tonade

rutor pa gatan utanfё r butiken.Ut ur bussen och

in i butiken genorn skylfOnstret,sonl exploderar

i ett moln av glaslisOn Storrllat hoppar och voltar

sex stycken val rnaskerade ninior beVapnade

med karatepinnar och andra hemskheter.

De sk「iker rrled onaturligt ga‖ a roster att a‖ ai
butiken ska lagga sig pa g。lvet rned handerna

frambr sig.Samtliga ninior ar ganska korta,

mycket svettiga och en del av denl ar dessutom

aningen ёverviktiga. Butiksvardinnan sandra

forsatts ur spel rned en valplacerad niniaSpark

och flyger in bakom disken. Niniorna lansar

snabbt butiken pa strumplう dor och fyller snabbt

den svarta bussen.Anmarkningsvart ar att de

bara tar de b‖ liga lagprismarken av tubsockar

Om RPna brsё ker gOra motstand motranarna

sう kornrner de snabbt att fOrsattas ur spel.

Bod‖ Bengtsson(en av karaktarerna)bё riar helt

plё ts‖ gt att hialpa ti‖ attlanga ut strumplう dorna

till plketbussen utanfё r.A‖ a fё rsёk fran ёvriga

spelare att ёvenyga henne orn att sluta rned detta

arforgaves,BOd‖ ar okontaktbar

Laten av RPnalagga marke‖‖att sam‖ iga ninior

bar en liten b‖ nkande rund sak strax bakom

hOger Ora,aven BOd‖ .

Efter nagra minuter storrnar,hoppar och voltar

niniOrna utigen.Pa vagen uttappar en av dem

en liten glasflaska som innehう ‖er en blう aktig

vatska.BOd‖ forsOkerlamna butiken t‖ lsarnrnans

med dem men springer olyckligtvis in i en

dOrrkarm.Ninlorna knё karin sig i bussen,startar

med en vう ldsarll rivstart och fё rsvinner i ett

dammoln.



Polisen

sa fort som sandra Strumplast(butikS‐
vardinnan)hamtat sig fめ n chocken sa kommer
hon omedelbart att larma po‖ sen. Dessa
anlander snart I‖ brottsplatsen i l倒 ligt manga

pOnsb‖ ar Och storrllar in med fu‖ t kava‖ eri.

Sandra Strumplast, sOm ar i upplё snings―

tillstand,kommer beratta br polisen omめ net

och hur RPna hialpteJ‖ med attぬ ut stёld9odset

ur butiken(HOn sag visserligen bara Bod‖ bara

ut lう dor men i forvirringens stund drar hon

slutsatsen att hela gruppen arinblandad).

Bland de bil‖ ga tubsockarna fanns en lう da
extrernt dyra designerprototyper pa frarntlds―

strumpor,v‖ ket gOrranet an rner a‖ variigt.

Polisen kan lagga ranet t‖ l en lang ‖sta av

liknande rnark‖ ga ranfa‖ i staden den narrnaste

manaden.Dessa ninior hartidigare ranat bう de
barsbry9geriet, chipsfabriken, natbrynie_

skradderiet och TV―fabriken.l sarnt‖ ga fa‖ har

det rё rt sig orn bil‖ ga marken Och
andrahandssortering sorn har stu‖ ts.

Ro‖ personerna b‖ r genast huvudnnisstankta

efter Sandra Strumplasts vittnesmう |.Dessvarre

ar haktet pa p。 lisstationen fu‖ t da man ett par

tirnrnar tidigare siagit t‖ l rnot terrorgruppen
"(Ddё rens vanner'sOm ny‖ gen saboterat ett stort

antal godselspridare.

Ro‖ personerna far a‖ a visa identitetshand‖ ngar

och skriva pa ett stillgt papper dar de 10var att

intelamna staden fo「an utredningen ar klan viss

tvekan uppstar orn Bodils internatione‖ a kё rkort

fran spanien ar en giltig iD―hand‖ ng. FOr att

frangぅ vidare kontakt rned polisen och dess

ga‖erprydda hemvist kravs att nagon annan kan

sta‖ ast‖ l svars for brottet.En‖ gt Y‖ehults egna

kornrnunala lagstiftning fran 1 923 bestraffas ett

allvarligt brott som "grov st6ld av strump-
prototyper"rned upp t‖ 1 5 ars fangelse.

Ro‖ personerna maste helt enkeit finna

bめvarna fё r att rentva sitt eget skinn.

Som om detinte vore nog sa har de
fottarande inga strumpon

Kapitel 2
丁iHbaka till labbet
Dar rOrrpersο nerr7a mOFer den gaわa ProFessor

Hasserfo■ οcゎ めr ypp eF spうr sοm reder dem
fillr eF fasansfurrr力 οf mOfヵ era mansた′igtteren.

Ro‖ personerna har framst tva spar att

undersoka.
‐Den‖ |la naskan med blaakJg Vatska(MObid― C)
―Den blinkande prylen pう  Bod‖ s hals

(Styrenheten)

Jerker Axelsson kanner en professor som

tro‖gen kan analysera iedtradarna. Han har

tidigare haft kontakt rned denna professor

angaende m倒 ligheten att b胡 メta Sin hiama‖ ||

en stё rre kЮpp(HandOut 3).

Hasse:tofts henlliga:abb
Professor Rtitger Hasseitofts extrernt herllliga

laboratorium ligger ganska centralt placerati det

lilla samha‖ et YIlehult.Adressen dit gar attttnna

om man letar under "Hemiiga labb" i
telefonkatalogens gula sidon

Professorn sitter och nlixtrar rned diverse

elektroniska prylar nar RPna anlanden Han skiner

,
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upp och gladies over atttt besё k(se SLP).Det

artydligtfor de andra i gruppen att han tidigare

har rnё tt」erker Axelsson.

l den sunkiga ka‖ ariOkalen sorn huserarlabbet

virnlar det av bisarra manicker, verktyg och

mackaparer. l ett horn star aven ett dussin

hopsta‖da bOrd Och en lada med bingobrickoL

Professor Hasseltoft bottё rklarar det rrled att

han ar tvungen att hyra ut lokalen t‖ l i‖ egalt

bingospelande tva kva‖ ari veckan fOr att kunna

betala hyran. Pensionarerna som brukade

kornrna har dock lnte synts ti‖ pa etttag.

En god hialp

Professor Hasseltoft visar sig vara t‖ l god hialp

fOr ro‖ personerna. Han analyserar den lilla

naskan,Om ro‖ personerna fatt med sig den,i

en groteskt stor maskin.Han kan ganska snabbt

faststa‖ a att amnet ar MObid_C,det absolut

senaste inom hiarntvatningsdЮgen lnte mycket

ar kant kring den,men offren lar fOrutOrll att bli

mo■aglig br hiarntvatning aven tt sin fysiska

styrka httd.Kanda negauva biefFekterinkluderar

latt apati Och frodig svettproduktion.Langre tids

bruk av drogen fargar dessutorn den paverkade

gron i huden.

Hasseltoftanalyserar aven den b‖ nkande prylen

pa BOd‖ s hals. Han fOrklarar att det ar en

elektЮnisk styrenhet som na90n mOnterat dtt br

att kunna styra offret llkt en radiostyrd bil.

Styrenheten ar dock ganska tamigt mOnterad

med glappkontakt och fungerar darOr bara

ibland.

tv‖‖ngbror har narvlligen brukat sarnrna knep en

gang ilden(Fakta brfans,se aventyret"Panik

pa kliniken"). Styrenheten kan avlagsnas,

forsakrar Hasseltoft, men da maste halsen

avlagsnas pう sarllrna gang.

Hasseltoft b‖ r mycket exalterad av sina

upptackter,detta ar det rrlest spannande som

hant pa nera veck。
「

linspirationens stund bё riar

han raskt uppttnna.Ro‖ persOnerna far snart en

llen ombyggd ttarrkOntroll br att spara va‖ fran

radiosignalen sorn kontro‖ erade Bodll korTlrner

ifrうn.Apparaten kan aven rnata halten av Mobid―

C och fungerarti‖ ika sorn laskёppnare.

Andra haftiga prylar

Ro‖ personerna utrustas rned en rnangd haftiga

prylar av Hasseltoft.Han fOrevisar och berattar

engagerat om vatte prylinnan han ёve‖amnar
den.

En ttaska motgift mot Mobid‐ C.Professor

Hasseltoft papekar dOck att vissa biverkningar

fOreligger(Den rollperson som kommer som

dricker rYlotgiftet kommer efter en stund att

drabbas av akut fiberbrist och frenetiskt bOria

tugga pa narrnsta foremう l av textil.Dessvarre

Hasseltoft vet vad han talar om ndr det
ga‖ er sparsandare, hans onda



ar detta den enda effekt motgiftet har dう detinte

fungerar).

En sialvstadande meta!igo:vmopp.Den danar,

piper och vibrerar. Den utdelar dubbel skada

iambtt med en vanlig 9olVmopp(Battettet har
dock en mycket begransad livslangd Och

kommer at ta slut eier en genombrd stttd).

Varsitt  armbandsur  med  inbyggd
fiskkroksharpun.Praktiskt om man v‖ l svinga

slg Over ett stup e‖ er far for sig att iska.

RPna far avenlana Hasseltofts folkvagnsbuss,

en ganska valvardad sak fran bOrian aV 70-talet,

vackertinredd i rod plysch.

Hasseltoft har sialV giOrt vissa modifieringar pa

bilen.Rutorna ar skO■ sakra(brutSatt att man

b‖ r beskiuten med luftpistol)och ventilationen

stangs med automatik av i narheten av
ladugardar. FOr situationer som kraver hё g

hastighet lnns ett par raketrnotorer monterade

pう sidorna.Signalhornet ar mOdiflerat och kan

sta‖ as in attlう ta sonl en po‖sb‖ ,en brandb‖ e‖er

glassbilen.

Hasseltoi sialv ar br feg br att ge sig ut pa

aventyr utanfOr sitt eget labb,men det v‖ l han

inte medge.Det enda Hasseltoft onskari utbyte

fOr sina tianster ar att gruppen tar rned sig allt

guld sorn de inner pa sin resa ti‖ baka t‖ l hans

labb.

Hjarns:app
Efter att de fatt prylarna,fOrklaringarna kring

styrenheterna och MObid― C sa boriar PrOfessor

Hasseltoft svettas och skaka.Snarttappar han

heit greppet och startaF upp en rnotorsう g i sytte

att som han sialv utrycker det"Gё Ora naagra

zmaぅぅschusteringarin ihren huvuden".

RPna tvingas hastigtlamna labbet och ta sig ut

pう stadens sakra gatOn

Kapitel 3
Vdgen mot radiosignalen
DarrOrrpersOner17a ger Srg ay υri skoge″ ゎra″

fηηa sa17● 加ger7,mOrerOnarυ Jiga fenο mer7 οcカ

rt/1i77gaSわ rrila so ρぅnarurens kraゎ rわra″ ″う

Stt J77う1

Man far snart upp en stark radiosignal som ieder

ut ur staden och in i den ёdsliga skOgen. De

passerarnertalet skyltarsorn pavisar。 lika fbrlner

av fOrbud ti‖ infart.

"Varning! M‖ itart ёvningsomrade.丁 illtrade

brbiudetbrobeho日 ga."

Pa nasta skyit star det"Kan niinte lasa!!?Ak

hern!".

Ro‖personerna konlrner att susa fOrbi en idyllisk

kohage. Det flnns inget anmarkningsvart med

den fOrutom att en av korna ar gめ n ti‖ fargen

(Detta beror naturligtvis pう att kossan atit gras

impregnerat av Mobid… C).Halten av Mobid‐Ci
luften gar upp en aning rnen arinOrn de sakra

vardena.

Lars Odeldorfkan framgangS面 kttala med korna.

De kan beratta att graset smakar svett och att

det hors skurnrnaり ud R nゝ grustagetiangre in i

skogen om natten.Deras koko‖ ega Rosa har
blivit grOn,men annars ar alit bra.lngen annan

an Lars Odeldorf brstar nagOnlng.

Bittakten

Under peilandet av radiosignalen kornmer

ro‖personerna att kёra brbi en avtagsvag dar

tva rnindre b‖ar star parkerade.De aker hastigt

ikapp ro‖ personernas folkvagnsbuss Och en av

dem knufFar薔ll den bakifめ n.FO鰤 0り arna ar fyra

niniOr(tva i vatte bil)i SnOrgЮ na Nissan Micra‐

bilar med mOrktonade rutor.De kommer
frenetiskt att kasta kaststiarnOr rnOt bussens

dack underiakten.Efter lite hederligt prelande

kornrner en av de fo百ёりande b‖arna att tappa

kontro‖en och kOra in i en gran,varpa fordOnet

exploderari ett enorrnt eldklot.

Rollpersonerna ttr strax ett brspぬ ng(et stO威

brspttng om de anvanderraketmotorerna)OCh

輌nner en infart, val dold av buskage och sly.



vagen fOrtsatter in i en mOrk grotta,som de

automatiskt korrlrner att aka in i av b‖ ens hOga

hastighet.Genorrl denna avstickare lyckas de

elegant skaka av sig de kvarvarande b“ olarna.

Skogssnigein
Vad RPna inte vet ar att de i morkret har kortin i

det stora gapet pa en gigantisk grOn skogssnigel

(muterad genom upprepade expone百 ngarav den

kemiska drogen Mobid― c).Nar RPna brsё ker

backa ut bussen s‖ rar den som orn de stod pう

is. Det ar snigelns slernrniga inre som dacken

far dぅ‖gt grepp pう .C)nl ro‖ personerna gar utfor

att knuffa pa b‖ en kornrner de kanna attrnarken

ar slernrnig och att luften ar valdigt fuktig och

unken.SnartfOrstar en av RPna vad sorn pagar

(HandOut4).
Strax far de fart pa b‖ enigen och halwags ut ur

grottan(snigeln)bOriar ёppningen att stangas.

Ro‖ personerna tvingas kOra fё「 sina liv fOr att

inte b‖ fast i skogsnigelns inre. De klarar det

precis men fOrlorar hё ger backspegel.Val ute

ur snige:n aterstar ett tiugOtal meter ti‖ grottans

oppning.Snlgeln hu9ger nagra ganger efter b‖ en,

men val vid grottans ёppning ger den sig och

krypertillbaka in med en missnttd vaSning.

Ett tekniskt fe:

Nagra rninuter efter den diupgう ende
narkOntakten rned skogssnigeln bOriar detlukta

brant inne i bussen och flera varningslampor

b‖ nkar. Plё ts‖ gt slう r en eldsflanlma upp fran

instrumentpanelen. Bussens kompl!cerade

luftkond性 lone‖ ngssystem(prOgrammerat br att

stanga ute‖ laluktande lantluft)har havererat nar

den starkt doftande karaktaren Lars Odeldorf

suttit en langre tid l bilen.

Pa nagra sekunder har elden spritt sig t‖ l den

rёda plyschen och ro‖ personerna rnaste snabbt

ёverge b‖en.AIla fOrsOk att slacka elden ar

hopplё sa och snart exploderar b‖ en i ett rnaktigt

eldklot.
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FOrutom en narliggande kohage sa rう der total

tystnad kring ro‖ personeFna dar de star rnitt ute

:skogens odemark.

Aigar och kor

Detfinns tva kori hagen och i ett skogsbryn en

bit bort syns algan om inte spelarna av E9on

Wallanderoch Lars Odeldorfsialva inser‖ ||ね |let

att anvanda sig av sina specialkunskaper nar det

galler kOmmunikalonen med dessa diur sう 僣r

SL ge dern handout 5 respektive 6.

De bうda diurgrupperna gar rned pa att bara

sa‖ skapettl‖ deras slutdestination i hopp orn att

detta korrlrnerleda t‖ l att saker och ting atergar

ti‖ det norrnala l deras omgivning.

Med E9on Wa‖ anderi spetsen,「 idandes pう en
stor maktig alg,fors sぅ sallskapetivag ёver stock

och sten genom skogen ilakten pう  ka‖ an t‖ |

radiosignalen.Korna och algarna har pa vagen

dit en livlig diskussiOn k「 ingjordbrukspolitik,men

eftersorrl Lars och E9on bara kan fOrstう halva

konversationen var sa har de svart att hanga

med.
Koma kan nu beratta vad de vetfOr Lars Odeldorf

onl detta inte skett tidigare.

Kapitel 4
Basen och Big Bengt
Dar en frJttar7sソ a彙メsanρing yppdagas Ocrl en

gamma′ fende gor srinう lerkomsi

Ett:itetskiul

Centrum fOrradiosignalen som styrde Bod‖ och
niniOrna ar en hog radiomast som stari mitten

pa ett grustag lう ngt uti skOgen.l ansiutning till

masten ttnns ettlitet skiul.

Det ar nu manga milti‖ narrnaste bebyggelse

och total tystnad rader runtomkring ro‖―

personema.Grusgropen verkat fёr den skarpta

betraktaren,vara ganska farsk Och nygravd.

Kort efter att ro‖ personerna natt frarn t‖ |

grusgropen konlmer en langtradarlastb‖

eskorterad av tva snorgめ na Nissan― Micra― bilar

(aV Samma typ som ttdigare brOり de RPna)
insladdandes i grusgropen. Lastb‖ en bar
chipsfabriken "Eskra‖ as" 10gotyp. Lastb‖ en
stannar bredvid skiulet OCh ut hoppar ett

halvdussin niniorSOrn kvicktlastaruttonvis rned

chips urlastbilen i stora larar och barin i det‖ ‖a

Skiulet.Rollpersonerna borde inse att skiulet

omaligtkan rymma sa mycketchips.Det maste

flnnas nagot mer darinne.
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Den onda sannlngen
Under skiulet finns en enOrrn atta vaningars

underlordisk bas.Basen ar uppbyggd Och drivs

av ingen mindre an rO‖ personernas fiende

nummer ett,Moster Greta.

Efteratt bl市 l avsi倒 ad pa siaktkalaset och b‖ Orat

saval makt som面kedom lydde Moster Greta
sOderut ilandet.Hennes forsta prioritet var att

bygga upp en ny skara trogna assistenten

Mobid‐ C
Med utgangspunkt i ett garlnrnalt recept fran

lnkaindianema och med hialp av en kemllう da
inkёpti en leksaksafarlyckades Moster Greta

fう frarln den sinneskOntro‖ erande drogen MObid…

C.

En drog med bう de hiarntvattande och fysiskt

fOrstarkande egenskaper. /ヽissa bieffekter

inkluderar en mycket rik svettproduktiOn och i

vissa fa‖ harofFren ocksa b‖ vitlatt grona l huden.

En pensionarsniniaarrn6

Undertackmanteln siukgymnasttumerade hon

sedan runt pa landets pensionarshern Och ledde

"gruppgymnastik med inriktnlng pa modern

aerobics".Men ista‖ et for traditione‖ gymnastik

e‖er rnodern aerobics larde hOn ut niniutSu. l

pauserna seⅣ erades det fika inneha‖ andes
Mobid― C Och resultatet blev en sarnling starka

och loiala pensiOnarsniniOr. Fё r att effektivare

kunna samordna dem brsags de aven med sma

styrenheter.C)tacka sma elektroniska saker pう

halsen som ar lankat rned nervsystemet och

som gё r det m倒 ligt at Skicka kommandOn‖‖

offren v:a radiO.

Efter att pa detta satt ha tranat upp och bundit

ett hundratal pensionarer t‖ l sig bё riade hOn

arrangera massflykter fran henlmen. Bland

annatlykten pa Endstatian dぅ Ernst Ekman blev

mosad var arrangerad av Greta.Hon var aven

pう Bodil Bengtssonsうlderdomshern och bedrev

tttning.BodilЛ ydde dockinnan den organiserade

lykten darifran,men hon hade da redan fё rsetts

med den svaravlagsnade styrenheten.

Under tiden fo「 A/1oster Gretas aerobics turnё

byggde hiarntvattade byggnadsarbetare under

stor sekretess en herrllig underiordiSk bas

utanfor YIlehult.l denna inhystes de frislappta

pensionarsniniOma.MOster Gretas onda plan gick

nu in:sitt andra skede.

Big Bengt
lnspirerad av bieffekterna av Mobid― Csう lat

Moster Creta sina hjarntvattade fOrskare

konstruera en domedagsbomb inneha‖ andes
koncentrerad svett.

Avfyrad och spttngd i atmosね ren sう skulle hela

Norden konlma att drankas i ett dod‖ gt

svettmoln.Bland de fOЮ dande konsekvenserna
kan namnas atta‖ a rnanniskOrsku‖eb‖ fula och

lukta svett. Mikromat,folkol och b‖ ‖ga chips

sku‖ e bli den primara bdan sarntidigt sOrll stё rre

delen av dygnet sku‖ e agnas at‐「 v tittande.

Begreppet stadning sku‖ e fa‖ a i glёmska och
en naturlig befolkningsnlinskning sku‖ e pa sikt

sla ut hela rnansk‖ gheten.

Men a‖t detta skulle natu‖igtvisinteiamia MOster

Gretas sゾten.BOmben skall anvandas br att

ersatta de penningforluster som hennes

bannlysning ur den rnaktiga slakten inneban Den

svenska regeringen harattvaJa pa att betala en

fet surnrna pengar e‖ er se sittland drankas i ett

surt svettregn sorn en gang fora‖ a sku‖ e utplうna
a‖t det vackra i Svea rikes land, inklusive

KaknastOrnet och Skara Stadsfest.

Men en sadantfanatisktdomedagsvapen kraver

svett,mycket svett.
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Ungkar:skoHektivet
Med hialp av sin lydiga ninia arm6 bёttade Greta

kidnappa stadens ungkarlan Hon drogade dem

med Mobid¨ C och placerade dem i ett specie‖ t

ungkarlsko‖ ektiv pう sin bas.

Lokalen sorn de leveri arfuktig och ruskigt varrn

med sina 40 grader Celsius.Boendet arindelat

i manga rnindre bう s sorn ungkarlarna delar tvう

och tvう .Varie bas har utё ver en sofFa ocksa en

TN/med fyttiofem kabeltv kanaler som nastan

a‖a vlsar sport dygnetrunt.Ungkarlama seⅣ eras

sa mycket gratis folkё l och chips de vill ha.

Chipsen ar preparerade med Mobid‐ C och hう |ler

ungkarlarna apatiska, svettiga och lydiga. De

mestframstうende ungkarlsexemplaren behё ver

naturligtvis inte inta lИ obid‐ C fOr att uppna dessa

egenskaper.

Ungkarlarnas enda uppgift ar att producera svett.

Pa bestamda lder mediamna mellanrum ttnger

ett larrn i hela salen. Dう gar ungkarlarna t‖
|

narrnaste "Svettomat".Dar tar de av sig

strumpor och natbrynia OCh placerar dessa l en

lucka rnarkt med en dOdska‖ esymbol.Nya rena

och osvettiga klader ges pa autOmatisk vag iretur

i en annan lucka.

De svettiga kladerna fors via henlliga hissar och

anordningar ner t‖ l basens bottensektlon dar

arbetet kring Big Bengt fortlё per. De svettlga

attiraじerna Vrids ur i en sluten automatiserad

process och svetten lagras darefteri stora tankar

fOr attifOrlangningen anrikas och utgё ra bransle

till bomben.

Basen i grusgropen
Det‖ |la skiulet ar egentligen bara ett hisschakt

och meta‖ dOrren leder in t‖ l hissen, Sう fort

chipstransporten gett sig av ar det bara atttrycka

upp hissen och gう in. Det lnns inga specie‖ a

sakerhets anordningar rnotinkraktare.

lnne i hissen lnns en skylt pa vaggen sOrn visar

en Oversiktsbild av basen(HandOut 7).

Basen arinvandigt meta‖ isk och steril.Pa vissa

sta‖ en skyrntar rnan fuktiga stenvaggar v‖ ket

vittnar om att basen ar utsprangd direkt ur

urberget.Arkitekturen praglas av lう nga tornrna

korridorer,hё gteknologi och mystiska grunkor.

Alla dёrrar artvぅ delade sttutdOrrar som Oppnas

pa automatisk vag nar rnan narrnar sig.De ar

sa rTlt‖ ga prydda av sarnma emblem med
bokstaverna MG(Moster Greta)graverade i

meta‖ . De o‖ ka planen sarnmanbinds av
cy‖ ndriska hissar pa flera sta‖ en. Dessa ar

rOststyrda och kan vara ganska irriterande.

Exempelvis kan de lnte tolka Lars Odeldorfs

utpraglade lantdialekt.
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Traningsan!aggningarna
Sven,Eski:och Efrairn van l_2
Pう de tva vaningarna i den ёvre sektionen av

basen finns tre stora gymnastiksalar rned

diverse tranlngsutrustning sar71t en hel del

niniaprylar.Har finns ocksa omkladningsrum

med bland annatniniadttkten En brkladnad sOm

kan kornrna val till pass onl man v‖ |『ora sig
obehindrati baseno Narro‖ persOnerna passerar

har forekOrllrner ingen traning och lokalerna ar

tonlr71a pa folk.

Pa vaning l lnns ocksa ett stort hangarliknande

garage darett hundratal snorgЮna Nissan iИ icra―

bilar i skinande nyskick star symetriskt

uppsta‖da.

Gruppboendet Svalan van 3‐ 6
Hundratals ungkarlarleverhari ett underiordiSkt

gruppbOendekomplex.Den totala ytan ar stOL

drygttva fbtb。 ‖splanen Ungkarlarna bortvう och
tvaibas sOnl ar uppbyggda av skarlnvaggar utan

tak.Varie baS har en sofFa och en…p崚

Ungkarlarna ar a‖ a apatiska och svettiga. De

kommerinte attbry sig om RPna det minsta utan

脅 γ
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fortsatterlugnt att ata chips och glo pう ヽ 、

Letar ro‖ personerna runt i gruppboendet

komrner de endast att inna ett ansikte sorn ar

bekantbrnagra av dem.NamligenAndersAgren

(SOm utgiorde en av de centrala ro!lerna i"De

skaggiga dararnas eskapad".8od‖ Bengtsson,

Ernst Ekman och EgOn Wa‖ ander konlrner att

kanna igen hononl efter en stund).Han ardOck

‖ka apatisk och svettig sorn a‖ a andra och gar

inte att kontakta.

Sarnt‖ ga ungkariar bar en namnbricka darderas

efternamn star med ullagget uK(ungkarl)fOり t

av ettiD nummen

RPna kan bevittna etttvattbyte vid svettomaten

orn de passerar han

Attta sig ti:lvan 7‐ 8
Vう ning 7 och 8 kraver en kOd och en nyckeifor

att hissen ska‖ gう hit.Men RPna kan ista‖ et ta

sig dit genonl att hoppa neri svettomaten.Den

hёga koncentrationen av svett ar dock

halsOvad‖ 9 0ch varie spelare rnaste sla lT6 pう

nedanstaende tabe‖ fёr att avgё ra vad som
handen

脊 チンガ
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EfFekterna arinte perrllanenta utan kornrner att

avta eter nagra lmmariren lu貴 .

l Powerup.Rollpersonen ttir en ordenJig kick

och blir starkt i bade krOpp Och sial.Dubblad

styrka och srnidighet.

2 SpanniskrOpp.Ro‖ personens kropp sva‖ er

upp och b‖ r groteskt rnusku10s.Men denne ar

fottarande lika fysbkt stark/‖ en.

3 Nasb:od.Ro‖ personen far svara skador pう

luktsinnet och bOriar deSSutorn b10da nasb10d.

4 ingen efFekt.

5 Svetthiarna. Huvudet pa ro‖ personen
expanderar rnarkbart Och i svet“ Orgiftningens

luVa Stund tror han sig veta svaret pう a‖ a irさgor

SOr71 eXiSteran

6 ingen efFekt.

Privat sektion van 7‐ 8
1 botten pa basen lnns diverse laboratorier dar

moster Gretas asslstenterforskar k「 ing svett och

andra hemskheten Laboratorieassistenterna ar

valdigt upptagna med det de gor och kornrner

inte att lagga marke ti‖  RPna. Utё ver
laboratorierna finns har aven MOster Cretas

privata bostad och den stora kontrollcentralen.

FOrutom det rnan kan t,rvanta sig av en stor

kontro‖ central sasom stora skarFnari Stora

datoret hogtalarrOster och en febril aktivitet sa

nnns har Ocksa den stora bomben Big Bengt.

|「oniskt nog ser bomben ut sonl en drygttre rneter

hOg deodorant monterad pう en avち〆rningsramp

sOrn ar riktad rTlot en lucka itaket.

Handeiseri basen
Ro‖ personerna kan skyrnta ninior‖ te har Och

var nar de ror sig i basen.De serocksう att vissa

niniOrbetersig lne undeJigtibrattvaralust nlniOn

De dFiCker kaffe,fOrtar ikabrod Och spelar bingo

genOrn attse underha‖ ningSprograrrarnet Pingo―

Bingo pa storbildsapparater i stangda
fOrelasningssalar. Rakar rO‖ personerna se en

demaskerad ninia kOmmer deras verkliga
pensionarsskepnad at avsl倒 aS.Nう gra kommer

aven att vara grOna l ansiktet ti‖ fёJd av stOra

doser:ngarav Mobid―C.

Andring iforrnuian

lnnan RPna b‖ rtillfangatagna sa konlrner en av

dem av nagon anledning att rarnla ёver en

kontro‖ panel.En anslutande skarm kOrrlrnervlsa

meddelandet"Varning forrnulan harfOrandrats''.

RPna har nu ovetandes andrati produktionen

av Mobid― C som nu kommerfO‖ ora alla sina

egenskaper och ista‖ et b‖ r en drog som Okar

aggressioner och rebe‖ iska kanslor.

Ti:ifangatagna

Nar SL tycker att RPna har snokat runttillrak‖ gt

mycket b‖ r de upptackta av en fOrbipasserande



ninia.Ett larm gar och gruppen blir snabbt

omringade.Har de inte vett att ge upp sa b‖ rde
handgrip‖ gen omhandertagna.lngen av niniorna

sager nagot men deras styrenheter blinkariv「igt

och de vantar pa nagot.snart dyker en ungkarl

upp sorn vid narrnare betraktelse visar sig vara

deras egen slakting Anders Agren.Hans blick

arfranvarande,han ror sig likgiltigt Och talar med

en monotOnめ st.Han brklararat han ar"Agren

UK001",personlig assistent t‖ l basens ledare.

Han informerar gruppen onl att deras intrang ar

ett a‖ varligt regelbrott och att de nu kornrnertas

ti‖ ledaren.

En av RPnalagger marketi‖ att han bar en nyckel

i en kedia kttng halsen.

Moster Cretas aterkomst
Ro‖personerna fors till kontro‖ centralen dar

moster Greta vantar dem.Hon gё r ettfё rsok ti‖

en rnaktig entrO rnen dessvarre avbηバs dennal
ett svart hostanfa‖ .Hon aterharntar sig snabbt,

tander en cigarett och talar ti‖ ro‖ personerna.

FOrst bOriarhOn rned ett utlagg kring deta‖ varliga

l att gёra intrang pぅ privategendom men avbη rer
sig abrupt dう hon plё ts‖ gt kannerigen ansikten

irttn sina forna siaktundersatar.Hon utbQ″ eri ett

diabo‖ skt gladieskratt och bOriar pう klasslskt vis

att avsl倒a allt Om sin operalon(se"Den onda

sanningen"Jdigare l kapitlet).

En ren attarsuppgё relse

Halwagsin iforklarandet mottar hon en lapp κゝ n

en assistent.C)medelbart efter att ha last den

beordrar hon att Jerker Axelsson ska‖  b‖

irnpregnerad Och forstenad i bikarbonerat― svett

(en reStprOdukt vld bttdlingen av sve■).

」erker ska‖  saljas till den maktiga tennis‐

instruktOren Jurgen Makaron(vilken Jerker ar

skyldig en stё rre summa pengarsedan Jdigare).

lnkё pet gors av det feta yrkesrOtagget BOsse

Fett.Denne kornrrlerin och vaser med ka‖ b‖ ck

under den vattenkarnrnade luggen sorn skuggar

hans Ogon'御an arわ geη ηttaわrmむ σod...1

Fё rsteningen av Jerker gar dock bra Och Bosse

Fett fOrsvinner snabbt rlled det nypressade

paketet under arrnen.

Den svettirnpregnerade och bo面 ёrde Jerker ar

nu borta ur aventyret.Denne spelare genomgar

i enrum med SL en snabb reinkarnation och

ovenar rOIlen som Anders Agren(lamna ёver
karaktarsbeskrivning). Denne spelare far

natu‖ igtvis inte vara loial mOtё V百ga spelgruppen

utan maste agera utifran Anders Agrens
hiamtvattade preferenseroch lyda MosterGretas

orden

Mer sannlng
MosterGreta ttnkereieren stund och aterupptar

aVS10iande aV Sin senaste krirnine‖ a operation.

Nar hon ar klar kOrnrTner hon att skratta elakt

onOdigt lange. Hennes liwaktsniniOr placerar

ЮIlpersonerna pa varsin plattform som l倒 ligt

langsarnt sanks neri en gigantisk oppen tank

fylld籠 ‖bredden med slnkande och rykande
svett. Moster Greta fortsatter skratta elakt,

‖vvaktsniniorna OCh en delrnodiga labbtekniker

starnrnerin i kё ren med sina spada starnrnOn

Ungkar:s upproret
Plё ts‖ gt storrnar en laboratorieassistent in och

bOriar rOpa orn att nagon har andrati Mobid… C
forrnulan och att ett fu‖ ska‖ gt upprOr ha‖ er pa

att bnハa uti gruppboendet.

Strax darefter storrnar en stor grupp ungkarlar

in och gersig pa MosterGreta och hennesloiala



‖vvakter bevapnade med stadredskap och

sporadiska ti‖hyggen.

itumultet har ro‖ personerna chansen attta sig

fria pa nagot vis(Kanske med hjalp av
harpunarrnbandsuren ian PЮ fessor HasseLoft).

Ungkariarna ar usia pa att siass Och fa‖ er en

efteren,Men en sttndig stめ m avdem面 llkommer

hela tiden och hogarna aV medvets10sa
ungka‖arblirsnartsa stortatt ninioma inte langre

har utrymme fOr sina makuga sparkan Det blir

a‖t svarare for dem att sta emot och det ser

hopp10st ut.Moster Greta inser sitt nederlag och

drari tvう storaめ da spakan Liksorn varle skurk

med Sialvaktning har moster Greta natu‖igtvis

fOrsett basen med en "sialVfOrstё relse―

mekanism"som ttknar nerfめ n10 minute■ Hon
har dessutom aktiverat Big Bengt sorn startar

sin nedrakning pう 7 minuter.Tvう stora digitala

tavlor  i  kornmandocentralen  visar
nedrakningarna.

En kack kvinnorOst dyker upp i basens
hOgtalarsystem och varnar om att de bう da
nedrakningarna har startat.

"yarnわ g′ Bo 3engrar a厳′1/erad χχ mわυfer rill

avfyrnわ g.″

"yamttg′ Basen wa′ 崎 rsめ rs ο177 Ж  mttυrer
yar′nleわarnar derttander"

Rёsten aterkommer mediamna mellanrum och

berattar hur mycket tid som aterstar t‖ I Big

Bengts detonation respektive basens
slalvFOrstOrning

Moster Creta sk,uter skrattandes ut sig i sin

hemliga nyktkapSel(hon Villju inte b‖ ora sitt

90da da‖ ga anseende)Hon haraterigen korllrnit

undan.
〃
Varr7わ gr SOcね rsryre′ sen fr7fo′′′′erar S1/erぅngοr

sκadar dir7わ arsa a″ ソa″′gr"

Nedrakningarna   kan   stoppas   pa
huvudkontro‖panelen men det visar sig vara

Om倒ligt utan basens huvudnyckel.En nyckel

som lnns i en kedia kttng halsen pら Anders

Agren,moster Gretas personliga Mobid‐ C slaⅥ

Det hela eskalerar ti‖ en slutstrld rne‖ an RPna
och Anders Agren l ett av de angransande

rummen.Agren har aven ett par av moster

Gretas speciakttnade ninior med Sig.

Mittl stttden utropas bじ ande Varning:
′'yarr"hgノ とac々age upρttcka ρうSyettank ブ,2
0cわ 5. De atrfomariska ralη ′ngsdOrrarr7aわ ar

attt/erars.

Siutstriden

Endast Odeldorf(sOm ar van vid starka odё rer)

och Anders Agren(hardad av ungka‖ slivet)kan

fortsatta strida dう svettangOrna tranger in i

runlmet dar striden ager rum.Ovriga ligger och

kipar efterluft och‖ gger stё nande pa golvet.En

genomskinlig automatisk tatningsdё rr stangs

och separerar Lars Odeldorf och Anders Agren

fran de ёv「iga.

De ёvriga RPna kanう ter andas normalt men

kan endastobseⅣ era sttualonen som bり er(饉 r

ei agera).

Lars(Э deldorf och Anders Agren hamnar pa en

smal brygga ёver ett djupt schakt.l deras v‖ da

kamp tappar Agren nyckeln pa golvet.En kort

stund senare far han nerischaktet,Odeldorffう 「
precis tag pa honorn och Agren b‖ r hangande i

en arm.Agrens och Odeldorfs medvetanden

klarnar plёtsligt efter sviternaミ nゝ svettangarna,

de nar bぅ da en hёgre insikt(HandOut 8

respekJve 9).

Dialogen rlne‖ an de tvう b‖ r antagngen dramatisk

och Anders tydliga missnae med sin nyfunna



identitet ekar me‖ an vaggarna.Han tappartaget,

fa‖ er fanllande ner i avgrunden,sugs in i en

ventilationstrurnrna och fbrsvinner.

Big Bengt deaktiveras

Odeldorftar nyckeln som hans soniuSttappade

och nedrakningarna kan nu avbrytas inne i

kontrollrummet.Det inns tvう las,e■ br vatte

nedrakning.Det arinte rnanga sekunder kvarti‖

Big Bengt avfyras och i den stressade
situationen furnlar den RP sorn har nyckeln och

bηバer av denna ilaset. Nedrakningen for Big

Bengt ar avbruten rnen det gar nu inte att stoppa

sialvFё rstOrningen av basen.Vaggarna bo可 ar

skaka sarntidigt som sporadiska och maktiga

explosioner bryter ut.Sten och gnistregn fa‖er

fran taket,Golvet skalver Och spricker sOnden

En kraftfu‖ flykt

Dう plotsligt!En rnonstruё s rnu‖vadsgravmaskin
forcerar en av basens vaggar med ett stor skra‖

och stOrtar in i basens kontro‖ rum. En lucka

Oppnas snabbt och ut konlmer Sandra
Strumplast.  l lakten pa sina stulna
frarlltidsstrumpor har hon fattreda pa sanningen

och vet attro‖ personema ar oskyldiga ti‖ raneti

strumpaFaren.DarO「 har hOn skyndatti‖

undsattning.'Skynda e″ "ropar hon kackt.

:nne i maskinen sitter Professor
Hasseltoft vid spakama.Han ar glad att

aterse sa‖ skapet och fragar som
hastigast"ИИ,s′nd me′η bussだ。Nara‖a

ar inne Och luckan stangts manё vrerar

Professorn maskinen att ta ett skutt och

borra sig ner genOrn basens 9olv. De

lamnar basen bakom s19,bottar bOrra sig

upp mot ytan och tranger igenOm vid
grusgЮ pens kЮ n.Sklulet med hissen ner

ti‖  basen exploderar varpう  hela
grusgropen krackeleras och fa‖ er

sanlrnan i ett ёronbedOvande kaos av
explosioner och damrnoln.Det som blir

kvar  efter  denna  bombastiska
avslutningsscen ar en diup rykande och

svetpyrande krater JIl boten″ |ld aViOrd,

stenbunllingar och rneta‖ sk「ot.

Episk avsiutningsmono!og
l'sa1/ardぅ

ar71′igen sa17ηわgen οmハndersス grens

far trre ocわ  der7 ρ′r7Sar7′ηa わ′vaχ〃r7gen ρぅ

sommattο〃ο:′ HOνa f982カar僣オl siォrs′υオ.

YFerrigare en rilen ρυsse/b″ 力arragrs ρぅρrars′

den sfOra s′ a々rskaρ sfσ r1/1irr′ng sOm mOsrer
crerasげa1/Jrs々a komρ rO″ 層mnade e■erso.ス″

η′samfidligr ryckades′ adda syerligeル湯r7arf

drar7々 aS′ eri fasar7SfJ〃 〔st/elf′ηO′n ソar er7
ya′ゎ可anf bοηυs.

A″eJ7 yad力 どnde medハ ndersス grer7?Bノeソ わan
′nfe gノ acメ 0ソerbe1/1iserρ tt arfゎar7 νerた′iger7 rillhor
S′Jたer72 Ko″ 7′ηer Bο dilηうgOη s′ηa″ わ″av med
s′n spうrsandare′ υran a″ b〃 a1/meds′r7カarS ρう

たoρer2 ye′η ska ttdda」erkerハχe/ssOη ルうn

」Jrgen Ma々 arons gγ mma vilJia2

Ko″ sagr.ハ J′ κar7 reSa er tJr sρ′〃′o`na′ bοrsra

da″フ′ηer av々′aderna οctt med en s10rl gesi

b〃cka υf oソer den yackraソ arrd η′raddal οc力 se

der7 baddasノη′sO′nedgうngensめda r」iυs.

yarrden arぅrer igen en′ υgη Ocわ saker ρ′ars.

Mosrer Grera ar bο tta οc力 力ennes Onda ρ′aner
fσrinfade. Ondskaη s′υttraた  解en fσ rわ ur

′ar7ge.… syeF oc力 dうrar″ηr7S der gο″ο″ブ''
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