
Lars-Axel Lagerkrantz, lnger Lagerk rantz, Sophie Lagerk rantz,
Kristoffer Hjalmarsson och Magnus Skugghe

Trёska Ragen

"Fёrsthadedebaravattt

snabba rOrelseri Ogonvran,

inbillade faror som lnte

fanns. Men nu radde inga

tviveHangre.De vartl‖ baka

och de v‖ le ha hamnd.
K「istofferfOrsokte dra sig till

minnes var han lagt sin

skyrel,men det varlё niost,

skracken hade paralyserat

honorll totalt. Sku‖ e det

sluta sa har? l myCket

snabb bJd upplevde han

den ena うngestattacken
efter den andra.Va市 0「 hade

han varit sa grym mot
diuren?varbr hade haninte

druckitrner kaffe i sina dar?

Askarius slutade spela och

satte s:n Gameboypう paus

fOr fOrsta gangen sedan

ankomsten ti‖ garden. Ett

りus tandes i hans annars

digitala och korllrnersie‖ a

sarnlarbildsvarld.l det korta

Ogonb‖cket fOrandrades

hans   grundlaggande
varderingar totalt.Lantlivet

kandes inte trakigt langre.

Han ville b‖ bonde."



FOrord
"TrOska ragen"ar ett sven‖ aventyr med bonden

och lantgarden som tema i botten.Genom en

serie rnarkliga handelserovergarlantidy‖ en snart

i en skrackstamning som avslutas med en

hetSiaktpう ‖voch dOd.Handlingen arinte speciellt

styrd sa det lnns go■ om utrymme br SL at
irnprovisera och fOr spelarna att inna kreativa

10sningar pa problemen.

Bakgrund
Beratta Om bakgrunden t‖ l aventyret innan

karaktarsbeskrivningarna delas ut.

Famijen Lagerkrantzfran Stockholm hari arva比

bort resan ti‖ Kanarieёarna for att spendera sin

semester ute pう landet nara naturen.Under en

vecka ska‖ de bo pa(Ddeldorfslantgard och dar

aktivt ta del i arbetet och diurha‖ ningen. Pa

lantgarden inns aven sOtaren Magnus Skugghe

sorn denna vecka ser ёver gardens skorstenar

samt hardroc卜 aren K画 stofFer Hialmarsson som

somma可 obbar.

Handlingen i korthet

FamiJen Lagerktantz semester bё ttar fttdful性

men markliga saker boriar ske redan pa den

andra dagen.En forskare som bor pa garden

fOrsvinner sparlost Och ragfalten sOm Omger

garden bё riar vaxa med en otro‖ g hastighet.

Mystiken Overgar snartiren skrackstamning dう

garden totalt sparras av fran omvarlden Och

gardens diur genOmgar samma fantaslska

ti‖vaxt sOrTn ragen och intar en aggressiv

insta‖ ning rnot sina foma agare.

Lantgarden
Odeldorfs lantgard ligger ett par rrl‖ utanfё r

Falkёping i Skaraborg Det ar en ganska liten

gard som ligger!ite avsides:enda vagen hit ar

en smal grusvag. Pa garden flnns det inte

sarskilt mycket djur, ett tiotal kor oё h nagra

dussin kyck‖ ngar. Garden ar inriktad pa

spannmal och dぅ framst rag.

Fёr att fa det ekOnomiska att ga lhop tar paret

Odeldorf sedan nagra ar tillbaka emot
sommargasterfめ n storstaderna sOm ttr bo och

jobba pa garden.En fantaslsktid6 som inte bara

gerinkomsterutan ocksa avlastar Lars och Hulda

ideras dag‖ ga arbete.

Meteoren
Dagarna innan famiJen Lagerkrantzanlander暫 ||

garden har en rneteor slagit neri utkanten av de

stora ragfalten,Med sina 160 kg sa skapade den

en ganska ordentlig sma‖ sOm resuiterade i en

notis i den lokala tidningen.

Meteoren bestar av ett franlrnande amne sOm

avger en okand stralning v‖ ken rnan ifrarntiden

kornrner att benamna Eskobarostralning efter

dess upptackare.

Diuroch VaxtlighetsOm blirutsatabrstめlningen

kommerutveckla en specie‖ mutalon isitt DNA

som leder t‖ l en ohamnad t‖ lvaxt av deras

kroppan ManniskOr arirnrnuna rnot stralningen.
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Dag l:Bё ttan pa en bra

semester
sramη′ngen υnderえンsra dagen arrafrsam οcr7

fridfu〃. Lattfri% bOr7d々0″7′々OCわ たaffe sfう r′

cenfrum.

Det ar en stぬ lande sommardag i bo可 an aVju‖

manad 1997.Efterrniddagssolen skanker varna

stralar fran en klarbla hirllmel och varmer de

bёljande ragfalten. Pぅ den danlmiga och
slingrande grusvagen letar sig en Юd b‖ ut rnot

en avskiJd bOndgard som‖ ggeridylliskt sonl en

ё rnitt ute bland falten.

En pinsam start

Det ar StOckholmsfamiり en Lagerkrantz

som anlander i sin b‖ , en spri‖ ans ny
fyrhiulsdttven Volvo i kombiuforande.Det

ar Lars―Axel,fadern ifamiり en,sOm koroch
han ser fram emot att fう anvandning fё r

b‖ ens terranggうende egenskapen Varken

kantstenen vid garageuppfarten,grusvagen

t‖ l gOlfbanan e‖ er vagbulan utanfё r dagiset

Skogsmyran gerlangre sarnma spanning.Har

ute pa landetlnns de verk‖ ga utrnaningarna.

Hang市en av den goda stamningen i bilen(han

uppleveratmlnstone sialV Stamningen sOm god)

sa beslutar han sig for att gena ёver akern den

sista biten fram till huset(HandOut l).B‖ en ko「

omedelbartfast sa snart den lamnat vagen Och

a‖ a fOrsё k att kornma loss arlonlosa.50 rneter

bort star gう rdens invう nare och betraktar hur

Stockholrnaren vaⅣ ar motorll och alltrner graver

ner bilen ileran.Famiり en ttr hen enken ta sina

vaskOr Och promenera den sista biten.

Fika och guldnlng

val framme ttr de ett varmt valkOmnande av

Lars och Hulda Odeldorf,9う rdens agare(skaka

hand med spelarna).Kttstoffer HialmarSSOn och

Magnus Skugghe,sorn redan varit pa garden

nagra dagar,mOter ocksa upp och presenterar

sig.Fa spelarna att prata rned varandra,de tvう

pa gぅ rden och famiり en har ingen lnfo om

varandra nar de rnOts.Hulda kan namna att det

lnns en besOkare till pa garden,en forskare vid

namn Eskobar,men att han inte ar hariust nu.

Gasterna b‖ r visade ti‖ gaststugan dar de kan

lamna sina greior OCh gё ra sig hemmastadda
innan det ar dags fOr efterrniddags ikat.Den‖ ‖e

sonen Askarius klattrar omedelbart upp i

vaningSSangen Och aterupptar spelandet pう sin

GameBoy som pagatt sedan avfarden fran

Stockholm.Snart ropar Hulda att kaffet ar klart.

RPna har under nkat ytte‖ lgare en stund pa sig

attlara kanna varandra.

Under det som aterstar av fё rsta dagen kornme「

Lars Odeldorfattvisa runtfamljen pa lantgarden

och beratta Om a‖ting, Kristoffer och Magnus

hanger Ocksa med. Lars ar en gedigen
storbonde som verk‖ gen lever fOr sitt yrke,

rundturen ar darfor rnycket omfattande och

a‖ting pa garden beskrivs detallerat OCh

inlevelsefullt.Gruppen hinner ko‖ a ln ladugarden,

kycklingarna,maskinha‖ en och lite annat smatt

o gott.|ladugarden ger Lars som hastigast prov

pa sin fё rrnaga att tala med kon Han ber kon

Rosa lytta undan nagra miё lkhinkar som stari



vagen,varpa Rosa efterettrnuande svarskrider

ti‖ verket.

Efter rundturen lnns det utryrnrne for en stunds

fritid innan Hulda Юpar att det ar dags fbr kafFe

igen. Farlliり en kan anvanda tiden till att med

Kttstoffer och Magnus hialp tt bilen bogserad

fran akern.

Eskobar Stiarnkvist och annu mer fika
cch guldnlng
Nar gruppen kornrnerti‖ baka till huset br att ater

lka haren ny karakttrdykt upp.Forskarsmanisen

Eskobar Stiarnkvist sitter vid fikabordet och

sarntalar rned Hulda. Han reser sig upp och

presenterar sig for Stockholrnarna nar de

kornrTlerin,Kristoffer och Magnus har han traffat

tidigare.

Under fikat aterupptar Lars sin guidning av

garden med att visa upp sin sarnling av
gurnrnistёvlar och dansbandsskivon l sin iver att

visa upp sう mycket som m可 ligt pう en gang
spelar Lars flera o‖ ka dansbandsskivor i
bakgrunden sarntidigt sOm han gar runt
rrliddagsbordet barandes en typ av stOvel pう

Varie fbt.Efterett parvarv gar han uti ha‖ en och

tar pa sig tVa nya stOvlar,kornrnerin i kё ket gor

tva vaⅣ  runt bordet och gar ut och byter stOvlar

igen,Tbtalt ar det 94 av Lars favorit stё vlar som

ska‖ visas upp pa detta satt(det vOre efFektfu‖ t

om SL spelar nera dansbandsskivor sarntidigt

och eme‖ anat traskar runt bordet ifOrd
gummlstёvlar).

Cenom oり udet av dansbandsmusik och
stёveltramp boriar Eskobar entusiastiskt att

beratta Onl sitt forskningsarbete kring rneteorer

och om nedslaget pう Odeldorfs marker som fatt

honorn hit.Han berattar att han under dagens

arbete funnit en mycket intressant form av

straining Sorrl han ska‖ fortsatta studera under

morgondagen.

Det b‖r snart sent och dags att dra sig t‖ lbaka.

lrnorgon blir en tidig dag med manga
gardssySSlor som ska skё tas.

Dag 2:Herr Odeldorfs
kansia fёr rag
S静膚ηわgen arfOttbrande力σg crnder bσ」an av

dagen. De mysrisκ a οc力 mわsr sagr οMar7rade

r7ande′serra drar doc々 ner rile ρぅgiad」ien οcヵ

man κan ana er7 kom′ ηande Fara.

Tuppen gal. Den som vaknar fOrst av
rollpersonerna lar tt sig en reial chOck.Ragen

pa falten kring garden har vaxt kraftigt under

natten.Fakturn ar att en tat snarig SkOg av rag

totalt omger garden.Ragplantorna ar cirka tre

meter hё ga och har en可 ocklek som bambuЮ L

Ragkornen ar stOra sorn plornrnon och hardare

an sten. odeldorf ar i extas. Ar inte
ro‖ personerna vakna vacks de av hans
gladierOp.

T



TrOska ragen
りer brir yissr en fin s● d′ う″

″
hoitar han Och

SpⅢngeri Ыn mOrgonЮck mOt masknhallen.Med
gasen i bott ar han snart pa vag rnot akern ryned

den gula skordetrOskan.Den stora rnaskinen ger

rttn sig Smartliknandeり ud nar deni en ansenlig

hastighet nar faltets kant och boriar tugga i sig

den fё rsta ragen.Flygande rneta‖ bitar och svart

Юk vittnar onl att pafrestningen ar alltfor extrem.

Det oundvikllga haveriet b‖ rvうldsarnt dう Lars

b‖orar kontЮIlen och kolliderar med ladugarden.

SkёrdetrOskan b‖ r‖ggandes pう sidan rned Lars

nagra meterifran.Han arrё d i ansiktet och ska

precis tt et rasettutbrot dう han ttren hiattatack

och fa‖ er ti‖baks ner pa rnarken och klppar efter

andan.

"[でもska ttgen.… Masre rOska rう gen″ rnurnlar

han.Hulda konlrner ut och lugnarro‖ personerna.

Hon t)rklararatt detta handerOfta,hiartattackema

a‖tsう .F白「han bara lite kaffe i sig sa repar han

sig.Hulda harlltar en skottkarra och korin Lars i

huset dar nybryggt kafFe vantar.

Aven om Hulda tar den enorrna skorden rned ro

sう ar aven hOn forvanad.Nagot‖ knande harhon
ald「ig sett e‖ er hort talas om.Hon uttrycker en

oro fOr Eskobar som i gryningen gav slg av pう

en av sina expeditioner i den omgivande
terrangen.Han borde ha kornrnitti‖baka nu,det
kanske blev svart att komma fram genom

diungeln avめ g.

Lantarbetet

Nul■ r rollpersonerna rycka in och ta hand om

mer av gardens sySslor an tankt, odeldorf ar

dう‖9 och korllrner att ligga pa kё kssoffan och

murnla om atttroska ragen resten av dagen,Det

lnns rnycket attta tag i:

Barga skordetr6skan

Efter det nlisslyckade forsё ket atttrOska

ragen lnns en del reparationsbehov pう

skOrdetrOskan. FOrst och framst rnaste

den komma pa ratt kё ligen.

Sarnla kyck‖ ngar

RPna far i uppdrag att plocka ihop

kycklingarna sorn ttnns nagonstans pう

garden.De har spritt sig ёver hela garden

sa det blirlle kn市igt attttnga dem.NormaL SMト

slag for att kunna plocka en i handen.De ar10…

1 5 stycken beroende pa hur ovriga bihandelser

och viktiga skeenden i aventyret gan

Frustrerad Over alLjobb med a慣 僣nga de sma
gula kycklingarna sa tanker hardrockar KristofFer

ut ett snabbare satt att fanga in kyCk‖ ngarna

(HandOut2).Han Slarnerdem i marken med en
skyffel och plockar sedan med latthet upp

resterna.

En rnetod sorn vissa av kyck‖ ngarna tar anstOt

av och senare kor71rner att visa sin ilska Oven

Hogga Ve″

NagOn e‖ernagra ombedes harnta vediskogen.

Yxa t‖ldelas och sedan ar det bara att kuta ut

och snifFa upp lampligtめ mate百al.Om detlampar

sig kan nu RPna raka hitta nedslagsplatsen av

en slump(se"Leta efter korna och Eskobar").

GreJa mJo:k

Det arnasunIIl en ren vetenskap att krama miolk

ur de arrna kossorna.Siう en
tarning och se vad sorn hander:

1.Aiskvart mote.Kon knufFaromkull miOlkaren



Och satter klё varna pa dennes brOst for ettlitet

pusskalas.

2.:begynnelsen.Kon bOriartraVa av och ann,

oroligt.Men mlolkaren bOrintelagga nagon stё re
vikt vid det.HeL utan bⅣ arning bo可 ar kOn kalva!

3.K:ick med brunt.En storklump med rykande

ねrsk kobais landar pう en sko.

4.Whiplash.Det dumma diuret misstar
ЮIlpersonen br en luga ochiagar runt denne i

baset,viftandes rned svansen.

5.En tango for tvう .Kossan startar rned lite

vaggningarbr att sedan studsa runt,iazzandes

med den‖ le miё lkaren i slaptag.

6.Kurragё mma.Buslaget harslagits pa hos kon

och denne v‖ l leka.Den fOrsoker gorllrna sig i

de olika bttsen och ifoderhOgar

Det inns bara tva kor att miё lka.Resten verkar

ha ryrnt ut pa ragfalten genOm ett hal pa

ladugardens baksida(sOm mastelagas).Fttgar

nう gon Hulda sa svarar hon att korna fanns dar

senast hon utfodrade.De nck rag fran faltet att

ata kva‖eninnan.

Leta efter korna och Eskobar

l ett forsёk att hitta de bortsprungna korna och

Eskobar kan RPna ge sig ivag pa en tur.

Odeldorfs‖ ‖a rOda traktorfungerar bra och klarar

att bana vag genOm ragskogen om man kё r pa

den snう 百ga grusvagen(Per_AxeHarju inte viua

rlskera att repa lacken pa sin ttna b‖ ).De inner
efter ganska mycket letande meteorens
nedslagsplats, en fem meter i diameter stor

krater sonl ar forrnad likt en tratt.:botten inns

ett mOrkt svart hう l sorn detfottarande ryker un

Eskobar syns inte till,men ett par kor hittar man

atrninstone han

En!ugn avsiutning
Efter en iう ng och trOttsarn dag ar det dags fё r

kva‖skafFe.Mitt underttkat hOrs markliga dOva

baSり ud ute i mOrkretfё ut av ett och annat dovt

mu‖ er. Det skakar svagt i marken och
kaffekopparna klirrar rnot faten.Korna har vaxt

reialt Och Judet R nゝ deras naturliga beteenden

har antaglt en ny intensitet. Det b‖ r snart tyst

igen och inget onorrnalt ar att lnna utomhus.

**tst-*!;



Dag 3:珂 urenS aterkomst
Bう de yadrer οcゎ sttmηわgen力 arnυ わrsa177ralS.

Derar4/drigr ararrlゎ re sttr層″″′たSenare υnder

dagen O1/ergう r′η′ssmο der ri′′skrac々 dう de

enO`ma d」 iυren gう r rilr a″ acた

Gう rdagens varrna solsken har under natten

brbytts‖ |l kyla och dimma.Ragね nen har vaxt

annu lite mer och den enda smala grusvagen

som lederti‖ bondgarden arigenvaxt av ragsnan

Detlar kttvas en rTlachete e‖ er en roiSag for att

bana vag fOr nagot storre fordon.Det fOrefa‖ er

nu omaligt a雄 lamna garden.

Lars Odeldorf har aterharrltat sig ordentligt under

natten men ar fOrtfarande sang‖ggande. Han

upprepar gang pa gang Sltt rnantra. "恥 ska

沿gen, tめska ttgen′ [めska′  trOska夕 lめska.… ''.

Den mentala chocken hartydligen inte lagt sig

an.Hulda baddar Omsorgsful!t ner honom isofFan

och ger honom tvう magnecyleri miё lk.

Utan koringen rniё lk

Eter morgonkaffet(frukOSt)Sう 僣rnagra av RPna

l uppdrag att aterta hand om miOlkningen.Detta

uppdrag arlatt urort dぅ detinte flnns nagra kOr

att finna nar de kOrnmer ner t‖ | ladugう rden.

Denna gang inns he‖ eringet hal sorn korna kan

ha ryrnt genorn,hela baksidan avladugう rden ar

nedFiVen. Aven kycklingarna ar sparlost
fё rsvunna.

Plё tsligt bё ttar marken ttmiSkt att skaka under

deras fё tter. Nう got enorrlnt narrllar sig med

jamna steg.Ur dimman skymtas konturerna av

vad som verkarvara en GoJandsね 可a,men sna威

ar det tydligt att det ar en Otro‖ gt

Overdirnensionerad ko. Dess steg ar
lう ngsanlma och den tycks glida fram pa

dimmolnen,men vatte steg arlう ngtfranり udlё st.

Den tycksintelagga marke J‖ RPna,garden eller

nagot annat.Den ar mestintresserad av att beta

pa ragfaltet. Den star farligt nara Lars Axels

vackra Volvo, nagot sOm oroar honom starkt.

Snart ar det dags fOr den enorrlla kon att

genomfOra det andra av sina tva stora

l市suppgifter.Den enorma svansenlガ s upp OCh

snan faller en enorm koblaia mOt marken.Den

ar tung och fOrutom att totak tacka famiり en

Lagerkrantz Volvo sa ar dettyd‖ gt att bilen aven

fattsvara karOsskadon Pa avstand kan rnan hOra

ner kOrめ ra sig rned sarnrna tunga enorrna steg.

Om RPna annu inte brsё ktta sig fran garden

kan de nu upptacka att detta inte ar rn倒 ‖gt.

Gardens telefon ar ur funktion och alla mobller

saknartackning.

En oiamn kamp
Snart bOriar aven de Fnuterade kycklingarna att

ge sig t‖ l kanna. Kyck‖ ngarna ar smygande,

dOdliga och intelligenta.Det garinte att hOra dem

kornrna, man kan bara ana deras rOrelser i

ogonvran.

P10tsligt star en e‖ erlera av RPna ёgarnotOga

med tva av de muterade kycklingarna och det

gar nu br brsta gangen atttydligt at se dem.

De studerar sitt byte en stund innan de gar till

attack.En av kycklingarna gOr ett vigttre rlleters

hOpp Och kastarsig ёveren av RPna som fa‖ er

I‖ marken.Stttden ar oiamn Och det ser morkt

ut.



Hulda kornrner springandes t‖ l undsattning och

far kyck‖ ngarnas uppmarksamhet genom vral

och rop.Hon hartva stora‖ mpOrihandema som
hon slanger vid sidan om kycklingarna. Av

garnmal vana kastar de sig efter brodet och

g10mmerfOr en stund bort RPna.De har nu sin

chans att fly in i huset.

BЮdetuppehう |lerinte kycklingama lange Och de

tar snart upp iakten pa de Лyende.DOrren till

huset stangs i absolut sista stund och ar nara

att ko‖ apsa undertrycketfran kyCklingarna som

fOrsOker ta sig in.

Hulda,sorn ar‖ ka lugn sorn vanligt,pうpekar att

hon aldrig varit med onl nagOt‖ knande och fragar

orn nう 9on annan ar kafFesugen.Det basta de
kan gё ra nu nar de ar belagrade av de rnuterade

kycklingarna ariu att lka.

Sku‖ e nagon av RPna under attacken, den

kornmande belagringen e‖ er flykten agera

dumdistrigt och tro sig kunna uttOra fantastiska

hialtedad sa ardetlampligt attlata denne stryka

med.Det arfaktisktlampligt attfor stamningens

sku‖ lata en av RPna stryka med oavsett hur

denne beter sig.Denne spelare kan dう ёverta

rollen som Askattus Lagerkrantz,famijens iille

son.

Utan elinget kafFe

:skymningen,efter lera tirnmar av belagring,

slas elstЮ mmen ut.Detar kycklingama som tag社

slg in iladugう rdens bortre del och dar knipsat

av e‖ edningarna vid elskapet rned sina starka

nabba■ Det b‖ r svart och till en bё rian gar det

bra.

Men utan strom sa gぅ r det inte att anvanda

kafFebryggaren,Van‖ gtvis sう sku‖ e vedspisen

vara 10sningen,med den garinte att anvanda

eftersorrl skorstenen fottarande ar igentappt.

Hulda bOriariar71ra sig ёverbristen pう kafFe.Efter

nagon halvtinlrne har hennes behov overgatti

vansinnig abstinens.Hon fOrsёker bうde snifFa,

snusa och ata kafFet a‖ t utan namnvartresultat.

Till slut b‖ r hon sa desperat att hon forsoker

dricka det ka‖ t,v‖ ket bara ytterligare starker

hennes sug ista‖ et fёr att rn‖ dra det. Kaffet

maste vara varmt!Eieryte‖ igare nagra minuter

bOriar Hulda b‖ riktigt vう ldsanl och talaritungo■

Hon rnaste varrna sitt kafFe!Efter ett lう ngt‖v av

oavbrutetkafFedrickande ar detinte langre fragan

om ett val,Hulda rrlaste ha kafFet fOr att kunna

leva.C)m RPna ska kunna radda Huldasliv sう

maste de ge sig utti‖ ladugarden och ordna rned

elen.

Atersta‖ andetav e:en
Det kan vara en god id6 av RPna att utrusta sig

med nagra reiala ti‖ hyggen innan de ger sig uti

mOrkret.Expeditionen blirvaldsarrl och dramatisk

da rrlangder av rnuterade kycklingar ari rorelse

ute i mOrkret,rnen a‖ a sorn ger sig av klarar sig

IIlbaka.SialVa reparaJonen av kabein ar lat

ordnad med eneipen sOm liggervid elskapet.

Nar elen ar atersta‖ d Och Hulda fattisig en kopp

varrnt kafFe sa arfaran ёven Hon somnarsnabbt

in utmattad av den svara fySiSka choken.

En iang natt

Efter mOrkrets inbrott kornrrler obehagliga faror

att lura i mOrkret kring lantgarden. Muterade

kyck‖ ngar kornrner att smyga i ragsnarskanten

och attackera skonings10st nar de kOrnrner at.

Vaggande siluetter av gigantiska kor kornrner att

kunna ses rnot den av rnanen upplysta hirnlen.

Eme‖anat konlmer kyck‖ ngarna att gora
inbytningsbrsёk genom dOrren eller ett bnste■

RPna gor basti att under natten turas om att

ha‖ a vakt sarnt att fOrstarka dё rrar och fonster

med a‖ a rnedelde kan.

Vi‖ SL skruva upp
skrackstamningen
riktigt ordentligt kan

kyck‖ ngarna lyckas ta

s!g:n pa ovanvan:ngen

e‖er vinden.En ko kan

ocksa raka stota ti‖

huset         och
astadkomma enorm
skada.



Dag 4: Flykten genom
ragen
E■er na″ens skぬcたOgοr7brick′ぅder′nfe rar7gre

ηうgra l1/i1/eA ROrrpersOnerr7a Stt1/ar′ 〃喀fara οcわ

de 177うSre″ gぅrden snarasi

Eskobars aterkomst
Tidigti gryningen vacks de RP som inte ha‖er

vakt av ett bankande pう dOrren.Det ar Eskobar

som har ateⅣ ant efter sin expedition. Under

gryningskaffet har han manga upptackter att

betttta om.

Meteoren som slog ner fёr nagra dagar sedan

innehう‖er en okand substans sorn gerifran sig

en lika okand stralnlngo Strう lningen verkar vara

harnllos for rnanniskOr rllen vaxterna Och

diurens DNA muteras.De bO可 ar Vaxa med en
faktor av l.49t‖ ls deras molekylarstruktur

imploderaravtrycketfraniordens atmosね nOm
cirka 4-5 tirnmar sma‖ er det.Det verkar som

om de muterade diuren inte gillar dagsuus och

endast rOr sig pa natten.

"[、もsκa ttgen.… troska ttgen.… "rnurnlas det

武ヒn Lars sovrum.

Trirnrna skё rdetrёskan
Efter den prOvande natten bor det redan vara

tydiigt br RPna att de maste ly garden snarast.

De konlrnande explosionerna gOr det an mer

bradskande.

Detttnns bara ett satt attta sig igenOnl den nu

regnskogstata ragen i tid,rned skordetrOskan.

Men denna ar trasig och maste fOrstarkas for

att klara pafrestningen av de tva k‖ Ometer
muteradぬg som maste tめskas ned(HandOut
3 ti‖ Magnus Skugghe).

Lars OdeldOrf berattar Om hembrannings‐

apparaten sorr1 lnns vid uthuset.Han gerdem

tillatelse att anvanda det hembranda t)ratt bygga

eldkastare och Molotov cockta‖ s.Vattenpistoler

nnns det pa vinden och flaskori kOket.

Dagen grytt men inte namnbart,Eftersorn det

ar sa rnulet och regntungt marks det knappt naF

natten ger vika for morgonen, Men
brhoppningsvis skallJuSetvara III饉 ckligt br at

kyck‖ ngarna och korna lnte ska‖ kornrna fram.

Regnet ha‖ er snart ned och rnarken fё Ⅳandlas

ti‖ en brun soria aV lera. Lars sanlling av

gurnrnistёvlar kornrrler val ti‖ pass.

Mekandet och trirnrTlandet rned skё rdetrё skan

tartre tirnmar och resultatet b‖ r enimponerande

krattfu‖ めgmOrdarmaskin.

Hulda harenidё  for en undanmanёver Genom
att sta‖a ut hinkar rned kaffe sa tror hon att

eventue‖ a aggressiva djur kornmer att
distraheras(vem kan mOtsta nybryggt kaffe?).

Lars ar nu JIlrakligt bra br att kunna ga sialv.

Den vilda f:ykten

」ust sonl sa‖ skapet ar redO att bё ria troska sig

motfriheten sう dykerde rnuterade kyck‖ ngarna

och korna upp igen.Kyck‖ ngarna gar ti‖ anfa‖

mot maskinen och dunkarsina ttadttga huvuden

i den. Korna betar lugnt rnen ar farliga hinder

sorn maste undvikas. Det gar att kora ёver

kyck‖ ngarna och skё rda ner dern men de ar

farligt snabba och risken inns att de hoppar upp

pa rnaskinen och snappar at sig en person.

Under en haftig manё ver rned skё rdetrё skan
ranllar Eskobar av. Han springer efter sa gott

han kan,men en av korna har ater bOriat Slappa

bla10r, Eskobar b‖ r traffad Och ar hOpplost

b‖orad.

Troskandet av ragen gう r bra rnen inte sa snabbt

som man sku‖ e kunna Onska.RPna far kampa

tappert mot kycklingar sonl attackerar aktern pう

maskinen.

／

１１

‐―

ド

‐



Exp:osiv avs:utning

sa snart de kommit urね性en bёttar det smalla

bakorrl dem.Detlうter precis sorn popcorn som

poppas,fast rrled OronbedOvande sma‖ar.En
av de enorrna korna kastas upp nagra hundra

meteriluften av de valdiga explosiOnerna och

exploderar sialv pa vagen ner.Efter ett par

rninuter ar det hela ёver och a‖ t sorn aterstar ar

nagra rykande kratrar pa ett stOrt svartbrantfalt.

Garden ariamnad med marken,Odeldorfarna

ar forkrOssade. Men snart skiner Lars upp,

lRうgen, yJようskade ttgen′ l Han far upp och

ёppnar en lucka pa skordetrOskan.Dess inre ar

fylh med den muterade rekord ragen.En last

langt rner vard an vad en ny gard kostar att

bygga.
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KARTA 6ven cARoer.t

1.Boningshuset.

Husetsonl Lars och Hulda boriaren Naplansvilla

av klassiskt snitt fOr att vara en bondgardsvi‖ a
pa skarabOrgsbygden.Faluめda vaggar med vita

knuta■

2.Tradgarden.

Huida pysslarofta itradgarden sorn omger huset

och det har satt slna spう
「

Tradgarden ar vackert gめ n och a‖ a dess Orter

spirar. Har finns tradgardsmobler och en

ti‖ hёrande hanlrrlock sorn det gar bra att sitta o

lkal.

3.Ladugarden.

Har luktar det verkligen lantgard och ett lyckat

slag under RPns Utha‖ ighet kravs fOr att kunna

ga in(ga‖ er ei bonder Och ungkarlar).FOrutom

kori bう s inns har rnystiska skryrnslen o vrar

med a‖ skOn brate.Det flnns ocksa sackarrned

foder, spadar att rnocka skit med och en

miOlkmaskin som ar stOr och mullrar makJgt.

4.HOnsgarden.
Nar RPna anlander har hOnsen gattti‖ slakt och

ersatts rrled sma sota,gula dunbo‖ a■

5.Maskinha‖ en.

En storrymlig maskinhall med giutet betOng9olv

och hOgt t‖ l tak Har finns gardens a‖ a
jordbruksmasklner Det vill saga en itten rOd

traktor, en harv, en potatissattare, en
gOdselsprldare  och  den  stora  gula

skё rdetrOskan.

TrOskan ar OdeldOrfs stolthet och de rOda

fartstripsen indikerar att en och annan hastkraft

trimmats fram under mOtorhuven.

6.El‐centraien。

Har finns gardens maktiga el_central som

brSO可erlantbruket med elstめm.

Proppamaiskう pen ar bottagna och ersatta med

spikaroch andra metallbremal.ome卜 centralen

sias ut innebar det stOpp br mjё lkmaskine鳥

lampor och kafFebryggare.

7.Gaststugan.

Harfar de gaster sorn betalarfOr sig hysa in sig.

Bekvamligtinrett med ett bord,tva stOlar och tvう

vaningssangan Det ar har stOckhOlmsfamiり en
far b。 .

8,Drangstugan.

Mycket ilk gaststugan, men i betyd‖gt samre

skick.

9.Uthus′dass.

Ett utedass.l anslutning till dasset inns ocksう

ett mystiskt uthus rned ett bastant hanglas Och

fё rsatta fOnster. !nne i uthuset finns Lars

Odeldorfs hernilga hembranningsapparat.

10.Rag籠 にet.

Det enormaぬ gね ltet.
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