


lntroduktion till spelledaren
Välkommen till Vinterspe l, e rr Call oI
Cthulhuscenario For fem spelare. Vår historia är

uppdelad i rvå delar. En prolog och en huvuddel.
De separata episoderna spelas med olika karaktärer
d -n s de fO.sta skrotas när del wå påbörjats" Berät-
telsen är byggd kring ett skeende som kan ryckas

ganska svårt att påverka ftjr karaktärerna men
lämnar ändå stora valmöjligheter och stora möjiig-
heter lor improvisation. Kom ihåg atr der från och
med nu är ditt scenario. Det står dig darfur fritt att
ändra, ta bort eller lagga till. Tänken är atr hela
rasket skall ta fem timmar att spela men om möj-
Iighet finns rekommenderar vi att forsöka spela

fJrdigt efter att tiden löpt ut.

Bakgrund
Som du kanske känner rill ar människan inte
ensam i universum. I den oändliga rymden finns
intelligenser och civilisationer bortom vårt for-
stånd. En av dessa intelligenser är de av förfartaren
H P Lovecraft o mnämn d a fly gande kräftvare lse rna
Mi Go ( I vissa åll omnämnda som Fungi from
Yuggoth). Denna interstellära ras härstammar från
Pluto och har under tusenrals år besökr vår planet
i forskningssyfte och lor att söka efter sällsynta
mineraler. Det sägs att de har slaktskap med svam-
par och innehar en för oss svårbegriplig teknologi.

I Sverige har kräfwarelserna varit aktiva under
några hundra år och de har på olika sätt infiltrerat
vår civilisation. Med hjalp av mänskliga agenrer,

kloner, har de under 7}-aletbygg, upp err avance-
rat näwerk av lydiga medarbetare. Under 1,975

kommer kräfrvarelserna att iscensätta sin hitintills
största operation i vårt land. Denna globala opera-
tion går under namnet "Operarion BrainStorm"
och kommer att innebära arr err noggrant urval av

Sveriges befolkning {tjrsvinner under julen samma
år. Man kommer att använda sig av en av
kräfwarelsernas starkaste organisationer i Sverige
är ett for oss känt elektronik{bretag, Elektrolux. I
fyra dagar (20-23 december) kommer klonade
dammsugarförsäljare att samla ihop hjärnor på ett
hundratal personer, särskilt uwalda ftjr att så lite
uppmärksamhet som möjligr skall väckas. Krop-
parna skickas för destruktion medan hjärnorna
placeras i särskilda behållare och fiirs till några av
de s k "Kommandocentraler" som kräfrvarelserna
låtit upprätta i Sverige. Under trettondehelgen

1976 kommer dessa behållare att hämtas av en

division Mi Go som komme r att föra dem till Pluro
ftir närmare studier.

Synopsis
Scenariot bc;rjar i en lägenhet i Goteborg, jul-
helgen 1975 IHår följer vi fem utslagna pundare
som samlats flir att fira julen. De faller offer lor en

dammsugarfursäijare och deras hjärnor blir till-
gripna. Deras hjärnor vaknar sedan upp i en Kom-
mandocentral utanfijr Överlida i Västergötland
dar de stimuleras med film. Hjärnorna dodas dock
då ett av kräfwarelsernas experiment går fel och en
fdrsöksperson från ett annat experiment rymmcr.

Huvudelen av scenariot utspelar sig dock i och
omkring Överlida. Vi år lolja dansbandet Rune
Lennarts orkester som är påväg till en spelning på
Kullabergs Dansbandspalats strax utanltir samhäl-
let trettondehelgen 1976. De skall träfå sin nya
sångerska Marianne som bor här samt reglera en
skuld som en av bandmedlemmarna har till Kulla-
bergs ägare, jugoslaven Vladan. De anländer på

eftermiddagen dagen innan spelningen och skall
övernatta hos en av musikernas släktingar, farbror
Åke. Vad de dock inte känner till är att sångerskan
har råkat illa ut. Som tidigare nämndes har
kräfwarelserna sin bas lokaliserad i en gammal
gruva strax utanfiir orten. På sin väg hem från en

kamrat i Svenljunga kolliderar Marianne med en

av qlaqnmsugarförsäljarnas bilar. Ett mindre tumult
uppstår och den stackars flickan blir fttrd till basen

där man ämnar röja detta oplanerade vittne ur
vägen. Musikerna kommer till samhället och träf-
far Vladan. De upptäcker att Marianne har för-
svunnit och kan lolja diverse spår. Bland annat kan
de hitta hennes tomma bil i skogen. Farbror Åkes
hus står to-t. Åk. har drivits rill vansinne av
kräfwarelserna och är besatt av tanken arr utrora
dessa ogudaktiga varelser. Han kommer att dyka
upp under natten då de sover i kåken och skrämma
upp de m rejält. Försökspersonen som omnämndes
tidigare är springer också lös i bygden och, likt en

zombie fullständigt vansinnig och naken vrålandes

svårförståeliga ramsor.

Slutligen tvingas dock bander att genomföra
spelningen utan Mariannes inblandning. Då dy-
ker en professor från Uppsala Universitet otippat
upp och hjälper våra hjältar med en flirklaring om
vad det är som fursiggår i trakten och om hur de
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kan rädda sin väninna. Spelningen slutar dock i
tumult då professorn blir mördad och kalabalik

utbryter. Då återstår endast slutet där musikante-

rna tar sig till gruvan och räddar Marianne. H"Ppy
end? Det årerstår att se ...

Ptolog "Om du letar efter
röka när du är i Göteborg..."

Vår berättelse tar sin början i en sjaskig 2-rums-
lägenhet, på sjätte våningen i ett av de grå hoghu-

sen i ftirorten Bergsjön, Göteborg. Det är juletid
1975 och i centrum myllrar gatorna av folk som

stresshandlar de sista julk-lapparna. Påväggar täckta

av flagnand€ orange och gröna tapeter hänger

rockaffischer på trekvart. Ur en liten LP-spelare

raspar grupper som Samla Mammas Manna och

Hoola Bandoola Band. På golvet, sittandes på

smutsiga madrasser finner vi prologens huvudper-
soner. Göteborgarna Pekka, Svasse och Valle. De

väntar ivrigt på att StockholmarnaTjoffa ochJonte

skall anlanda. Vid deras ftitter srår ett antal sprit
och vinbuteljer. En stulen julgran med ute-
belysningen hängande som en lång orm över hela

lägenheten lutar mot ett hörn. Rödvinet är slut så

de har ringt efter Valles flickvan Tänja som varit
pävägden senaste halvtimman. Efter några minu-
ter anländerJonte med sin nufunna kamratTjoffa.
Det var ett tag sedan Jonte flyttade till Stockholm
och bildade bandet "svampar med ftitter" tillsam-
mans med bl a Tjoffa. Denne är tung narkoman

och enligt vad kamraterna fått höra "En döfräck
kille". Låt dem sitta och flumma en stund och dra

några anekdote r. Karaktärerna är mycket löst slrivna
och därför improviationsvänliga.

Sessionen avbryts av att det ringer på dörren.

Utanfor står en lång, smal man korrekt klädd i svart

kostym, slips och välputsade skor. Mannen är blek
och har ett lätt androgynt utseende med ett stelt

leende på läpparna. På kosrymslaget sitter en liten
Electrolux-pin och mycket riktigt presenterar han

sig som representant for Electrolux och bär med sig

en stor väska.
"Goddag. Mitt namn är Suensson. Jagär representant

fi;r Electrolux och har kommit f)r att demonstrera

ruågot mychet intressant f)r lierr,7rnd... "

Om han inte släpps in forcerar han sig vänligt men

bestämt in och påbörjar trots eventuella protester

en visning. Ur fickan drar han snabbt upp en påse

lylld av ett silverfärgat damm som han kastar ut i

rummet samtidigt som han på korrekt gammal-
dags rikssvenska berättar om sugarens lornämlig-
het. (se nedan)

En stickande ammoniakliknande odc;r sprider sig

i rummet och de rådan omtöcknade kamraterna

blir snabbt ännu mer bedövade. Det märkliga
stoftet påverkar kroppens nervsystem och går på

ungefär fem minuter från lätt domning till total-
fbrlamning.

Snabbt och problemfritt monterar han ett rostfritt
groteskt och spetsigt munsrycke på slangen. Sedan

srörrar han över en av dem (välj med omsorg) och

penetrerar skallen med munstycket. Ett lätt su-

gande ljud hörs och den livlosa pundarkroppen
faller till marken med ett hål i tinningen" Lugnt
vandrar han vidare och suger ut hjärnorna på

kamraterna en efter en samtidigt som han fortsät-
ter berätta...

"För att inom bostaderu så mycket som möjligt hindra
dammbild.ning är det uihtigaste uillboret nogrann
renhållning. En metod att aJlagsrua damm i bostäder

som lofaar mltcket, är den som betjänar sig af den for
ändamålet hons truerade ap? araten uacuumc leaner,

huilhen är inrättad erter f;$ande principer-

Såsom namnet anlrder uerhar denna dPPdrdt genom

luffirtunnirug, huilhen åter på de närmast liggande

luftlagren, inklusiue dari befintligt
damm,åstadkomm€r en sugning i riktning mot plat-
sen fir luffirtunningen.

Sugningen kan i dessa a?pdrdter göras så starh att
äfuen sandkorn, tändstichsstumpa, olryra och dyliht
rychas med. Den fi;r åstadhommande af sugning

nödiga luffirtunningen uinnes medellst pumpAr som

dr$.,as med ele ktricitet.

I fiirbindeke med pumparnd stå krafiiga slangar i
huilha luffirtunningen kan så att säga transporteras

till det rum, diir dammsugruing shall ske.

Slangens fia ände f)rses med oliha formade mun-
stycheru, alhefier de fiiremål som skola rengöras. Då
pumen sattsi gång kan i slangarna uPPstå en så stark

sugnirug, dtt om dus fiia ände tryckas mot t ex en

dammig m*ttd, stora mängder damm afl"eigsnas icke

blort ur de ytliga utan äfaen ur de djupare lngren af
densAmmA."
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Deras eventuella lorsök till lorsvar misslyckas kapi-

talt. Inte nog med att de är omtöcknade. Den

otrevlige dörrknackaren innehar övernaturlig sqyrka

och kastar omkring dem som trasdockor om de

skulle komma sig lor att attackera honom. Eventu-

ellt kan händelsen utmynna i en desperat jakt runt
lägenheten och ut i trapphuset. Naturligwis är

inge n av grannarna hemma eller vågar öppna ftjr en

laskig knarkare. "HåII häfien jäula bnarkare"Hissen

är upptagen. De sista överlevande kan se hur en

äldre gentleman kladd i vit kosrym och hatt ftir-
skräckt tittar ut ur hissen påväg upp. Alltmer
domnade hinns de slutlige n upp av

dammsugarltirsäljaren eller en av hans klonade

kollegor som slutit upp i jakten på pundarna.

Kanske någon av dem stapplar ut i snön och ser en

samling människor vid busshållplatsen ett hundra-
tal meter bort. Panikslagen kan denne stackare

precis nå fram men sedan ramla ihop i en hjalplcis

hog i en snödriva. Folk awaktar och stackaren kan

höra en lugn men iskall rösr som forkun nar att "Ta

det lugrut, jag bör honom till tjubhuser. "Sedan släpas

han in i en svart V§7-buss och det sista han hc;r är

en dammsugare som startas upp.

Det är dockviktigt am det i den ftirsta scenen aldrig
klart framkommer att de t ar flera
dammsugarforaljare utan att spelarna tror att det

bara är en. Mannen i hissen (Professor Berling) får

under inga omständigheter heller blandas in i
historien mer än att de noterar honom.

Kropparna dumpas i en mörk kallarlokal i A.g-
ered. Deras hjärnor placeras i särskilda behållare

och transporteras med ilårt med den svarta V\W-

bussen till Överlida där Kommandocentral SE-13

är belägen. Ett 30-tal meter under marken, under
ett tjockt lager av solid berggrund, i en gammal

gruva, har Kräfwarelsernas hantlangare inrätrat en

av västsveriges tre baser. Här placeras hjärnorna
och tillkopplas en mängd slangar, sladdar och

mätinstrument.

När pundarna "vaknar" är de situerade framfor en

vit duk där man visar filmer för att framlocka och

studera hjärnornas reaktioner.

Nu visas Bergmans "Det sjunde inseglet".

Beskriv darfc;r hur de en efter en slår upp ögonen

oFormögna att röra sig. Berätta på ett mystiskt.

utflippat och psykadeliskt sätt" Framför dem står

en jättelik gestalt ikladd svart kåpa. Denne kuslige

figur stirrar anklagande på dem och qycks helt
farglos. Han säger något till dem men de kan inte
höra något annat än ett diffust bubblande Ijud.
(Mannen är "Döden" som ju är med iden svarrvita

fiimen de ser på filmduken) Plötsligt dyker en

naken man upp, hypnotiskt dansande med en

kanyl hangande i armvecket. Beskriv utforligt hur
han vilt dansar runt, runt skrattandes framftir den

svarte gestalten. Efter ett tag av extatisk dans får

mannen syn på något, lyfter upp en sladd (En

orm?) från golvet, vilken han biter av och allt blir
svart. Den nakne mannen har just kapat ström-
försörjningen till hjärnorna.

Mannen i hissen
Gustaf Berling, professor på Uppsala universitet,
har under några år kartlagt och dokumenterat
kräftvarelsernas operationer runtom i Sverige. I
samarbete med ett tjugotal observatörer i landet
har han kunnat lolja deras gradvisa uppbyggnad av

kon taktnät av damms ugarlorsälj are och dörrknack-
are, byggande av kommandocentraler, infiltration
av ftiretag och statliga instanser. Det är dock forst
nu som han insett vad "Operation BrainStorrri'
skulle komma att innebära. Ett noggrant urval av

Sveriges befolkning kommer att {iirsvinna under
julen 197 5 . Ett hundratal pe rsoner blir av med sina

hjärnor för vansinniga experiment. Naturligwis
lyssnar ingen på hans varningar om flygande
krdfrvarelser, därför måste han och hans kompan-
joner göra vad de kan for att lorhindra operatio-
nen. I vissa fall kom han {tirsent.." Professorn

kommer att dyka upp några gånger under scenari-

ots gång.

Den Nakna Mannen
Bruno Hellström, 23 frän Malmö fordes bort av

kräfwarelse rna 1973 då han liftade ensam pävag
till Stockholm. Hans kropp kom att bli utsatt fttr
omfattande experiment. Hans hjärna skars till stor

del bort och han pumpades full av en stor mängd

droger och substanser bl a hormoner och steroider.

Efter att hans roll som lorsökskanin avslutats är

hans kropp redo ftir destruktion. Den sista tiden

har han av dammsugarförsäljarna tillälligt använts

som städare och bärare av utrustning. När fem

hjärnor från knarkare i Göteborg dok uPp i
mellandagarna, medföljde en liten kartong av de-

ras personliga tillhorigheter som sparats fur doku-
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mentation. Lobo-Bruno kände igen sprutorna från
de gånger då han kant harlig sryrka och livslust

pumpas in i hans ådror från experimenten. Han
gömde undan kartongen och injicerade samma

natt obevakad en fyrdubbel tripp LSD. Skrikande
av galenskap gick han lös på inredningen i sin cell
och lyckades forcera dörren. Han slet av sig sina

klader och dansade naken i skenet från filmkame-
ran innan han med ett vrål ftirsvann ut i den mörka
januarinatten. Förvirrad och galen vandrar han nu
planlöst omkring i trakten.

De n Nakne Mannen kan användas dels flir skräck-
effekter men kanske även som en hjalpare (eller

stjälpare) fijr karaktärerna och kommer am dyka
upp igen, senare i scenariot.

Huvudscenariot
"Små små ord av kärlek..."

Denna berättelse tilldrager sig i runt trertondehel-
gen 1976 på och omkring danspalatset Kullaberg i

Överlida. Det är söndagen den 4ejanuari. Senaste

tidens massiva snöfall han gjort vägarna svår-

framkomliga. Det snötyngda landskapet runt Sven-

ljunga är ftirtrollande vackert. Himlen är klarblå
och temperaturen ligger runt - 10". En stor Scania-

b uss mullrar ut från vägkro gens parkering. Ombord
finns de fem medlemarna i Rune Lennarts Orkes-
ter från Ronneby. Deras mål är Overlida och en

utlovad spelning på dansbandspalatset dagen efter.

Humöret är på topp då de skall möta sin nya

sångerska Marianne Zetterber ghär. En skivbolags-
direktör har låtit skicka hennes sångprover på
kassett och de verkar mycket lovande En av musi-
kerna, Görgen spenderade dessutom flertalet som-
rar i trakten under sin uppvdxt. Marianne är en

hemlig barndomskärlek som han inte träffat på 10

år. Bandet skall anmäla sin ankomst till innehava-
ren av palatset, jugoslaven Vladan. Det är me-
ningen att de skall övernatta hos Görgens farbror
Åke. Marianne bor hos sina foräldrar i närheten
och de har bestämt att hon skall möta upp på

danspalatset fbr en pratstund inftir morgondagen.
Vad några av medlemmarna i bandet känner till är

att Erik (trummisen) har en gedigen spelskuld till
Vladan som lovat att reglera denna efter spelningen.
På vägkrogen inmundigades en rejält mål mat och
de var ensamma flirutom wå lustiga polismän som
mest liknade Helan och Halvan.

. På vägen
E,n halvmil från måle t har en röd OpelRekord kört
fast i en snövall då Foraren ftirsökt ta av på en

mindre skogsväg. En kosrymkladd man kämpar
febrilt med att få loss bilen som fastnat rejälr. Om
musikanterna stannar uppträder mannen egen-

domligt och talar med en gammaldags hogtra-
vande rikssvenska men är mycket tystlåren, om än

artig och korrekt. Han har en liten Electrolux-pin
på kavajslage t. De kan notera att bilen är krockska-

dad i fronten. Är de uppmärksamma kan de också

notera att fordonet är utrustat med en rosa ratr-
muff. Registreringsnumret är ASP 322 omnågon-
vill notera det. Försäljaren tackar fc;r hjalpen och

slirar upp l?jr ett litet backkrön och ftirsvinner. I
själva verket är mannen naturligtvis en av

kräfwarelsernas klonade agenter. De har kidnappat
sånge rskan och fort henne till kommandocentralen
några kilometer bort, nu skall de bara göra sig av

med hennes bil.
S k u I le sp e la rn a au n ågo n o u tgru n d li g a n le dn i n g b a rj a

bråba med dammsugarfiirsäljaren är denne fiirutom
öuermänshlig styrka ochså utrustad med en datomat-
pistol i axelhökter. Haru aurättar dem rätt och slätt en

efier en. Scenariot är slut- Grattis!

"Äntligen framme!"
Väl framme möts de av Vladan, den jugoslaviske

{tireståndaren till danspalatset. En av hans an-

ställda skottar snö på den stora parkeringsplatsen.

Dansgalatset i sig är en enorm vitmålad och välbe-

varad träbyggnad i wå våningar. Överallt sitter
affischer som förkunnar att Rune Lennarts Orkes-
ter spelar på trettondehelgen. Vladan kör en mörk-
blå Mercedes Benz, går kladd i päls och finskor. På

armen sitter en Rolex och dyrbara ringar pryder
hans smala fingrar. Den andra handen är bandage-

rad. 'Jäulz isgatan!" Han hälsar dem med svag

brytning, tar dem hårdhant i handen men är

familjär och hjartlig. "Halk grabbaa kul att se er!

Hur är läget, ni måste berätta..."Han är mycket
intresserad av att få veta hur de har haft det den sista

tiden och att hälsa på "de nya grabbarna" Han visar

dem genom lokalerna och berättar att dansen

borjar dagen efter klockan 21. Senast klockan 19

måste de vara f;rdiga med soundcheck och senast

kl 20. 30 på plats i logen. Han verkar lätt stressad

men tar sig ändå tid att tala med dem. Han
kommer att finnas här resten av dagen och från
klockan 13 dagen efter.
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Men var har Marianne tagit vägen? Hon skulle ju

möta dem har. Vladan vet inte "Hon kansbe är kuar

ltemma. Hon kanske har glamt... " De kan vänta,

men ingen dyker upp.

Chez Farbror Åke
Efte r att ha foljt Gorgens Vägbeskrivning hittar de

årbroderns hus. En mindre wåvåningsvilla med

snötäckt trädgård i vilken travar av diverse skräp

och skrot sticker upp iikt små miniaryr-!all. Nar de

kommer fram finns inge n där. En lapp sitter på den

ornament€rade brons beslagna ytterdörren. "Komer

straks. Gå in!"
Görgen kan berätta ftir de övriga rttÅk" alltid varit
lite speciell. Han minns honom som en småtokig

gubbe som alltid hade fuffens for sig. Han minns

de stora apparaterna i källaren ur vilka vdtska

tappades på dunkar. Tjuvfiske och tjuvjakt h<;rde

till vanligheterna. Han minns den stora tunga

älgstudsaren över spisen och de välputsade armd-

sablarna på väggen ovan soffan.

Inne är det varmt. En svag rutten odc;r ligger i
luften. De kan bära in sin sovutrustning. I hallen

snubblar de över mängder av uppstaplade
kräftburar. I öppna spisen i vardagsrummet glöder
fortfarande spisen. Om musikerna tittar efter kan

han se att gevdrshållaren ovan spisen gapar tom. I
koket syns spår efter en nyligen inmundigad ka-

lops. På väggen sitter en stor "Kräftor kräfua dessa

drycker"-affisch.
Under en av sängarna i gästrummet på övervå-

ningen ligger en stor svart plastsäck. I denna säck

ligger de ruttnande och stinkande kroppsdelarna

från en kräftvarelse som Åk. h"r dodat.
Förruttnelsen har gåttsåpass långtatt man omöjligt-
vis kan urkskilja vad det varit. Men man kan med

lite åntasi skonja vad som verkar vara delar avstora

kräft- eller insektsliknande ben.

I källaren puttrar mycket riktigt ett antal
hembränningsapparater. I ett reglat sidorum ver-

kar Åke ha avlossat ett antal skott med älgstudsa-

ren. I detta mörka rum kan man urskilja spår av

torkat blod vid källarlonstret som är sönderslaget

men ordentligt reparerat med brädor. Golvet är av

sten och inget annat finns i rummet. Undersöks

utsidan kan man s§mta spår från skogsdungen

mot huset. Någon kan svära på att de nästan

snötäckta spåren kommer från en naken
människofot. (Det är den nakne mannen som känt
stanken från kräfwarelsen fltrra natten och gjort

inbrott men jagats på flykten av husinnehavaren)

Åk" ry.rs dock inte till. och inte dyker han upp
heller. Förrän något senare...

Orolig moder
Musikerna kan efter Görgens beskrivning hitta
vägen till Mariannes loräldrars hem. En stor villa
med tegelfasad med välskottad uppfart. Maj-Lis
Zetterberg möter dem vid dörren och är påtagligt

uppriven. Hennes make som sitter i regeringen är

i Stockholm och nu finns bara hennes väninna
Brita här fcjr atr trösta. Maj-Lis känner naturligwis
igen Görgen och bjuder in dem på en kopp kaffe.

Marianne gav sig av till Svenljunga i går fc;rmiddag

ftir att möta en väninna (Bettan). När hon fortfa-
rande inte dykit upp vid klockan 23.00 ringde

mamman och fick beskedet att hon lämnat Sven-

ljunga vid åttatiden. Hon kontaktade då sin vä-

ninna Brita vars make Sture gav sig av med bil till
Svenljunga Itir att se om hon kanske fått motor-
stopp, men inte ett spår syntes till. Polisen kontak-
tades under morgontimmarna. Polisen har lovat

att sända över några konstaplar från Svenljunga-

polisen, men först då hon varit ftirsvunnen i 24

timmar.
Om modern blir tillfrågad berättar hon att Mari-
anne körde en röd Opel Rekord med rosa rattmuff
och registreringsnumer ASP 322... (Om spelarna

inte tänker på att fråga kan val handa att hon
nämner något i ftirbifarten...)

Lagens Långa Näsa
Konstaplarna Mattsson och Munthe är jourha-

vande över helgen. Den Smale och skäggige Matts-
son och den Fetlagde polisong- och
mustaschftirsedde puttrar omkring i en svart-vit
SAAB V4. Naturligrvis rar det dem som spelarna

råkade pådå de inmundigade en välFortjänt fikapå
vägkrogen i Svenljunga. De kommer sannolikt att

dyka upp under berättelsens gång, mest sannolikt
är att musikerna ringer polisen ftirr eller senare.

Det tar alltid lång tid innan de dyker upp. (Polis-

växeln är över helgen kopplad till Borås och man

måste sedan dirigera de wå konstaplarna darifrån)
Poliserna agerar alltid mycket självsäkert och do-

minant om än en smula klantigt och ignorant. De

ber folk att backa tre meter och låta polisen sköta

arbetet. Om de iFrågasätts eller provoceras blir de

vreda och hotar med böter och arrest. De har nära

att ra tillvapen, såväl batong som pistol, kom ihåg
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- detta är lands bygden pä7 O - alet. O m Fa rb ro r Ake

och hans (tirsvinnande omnämns blir de märkbart

irriterade och om Görge ns släktft;rhållanden redo-

görs kan sällskapet räkna med otaliga trakasserier

och övergrepp från lage ns långa-arm. De t är ganska

viktigt att musikerna inser att de inte har så mycke t
att hämta här.

En röd Opel
Om dansbandsmusikerna själva Foljer spåren efter

Opeln måste de göra så till fots eller med personbil
och då med uppenbar risk att köra fast i snön. Den
lilla avtagsvägen slingrar sig genom den snötäckta

skogen och om det inte redan snöat kan man

rydligt se spåren efter en vådlig framårt. Morka
moln täcker himlen och det blir dunkelt och

kusligt. Snc; bc;rjar falla. Nar sällskapet pass€rar en

krök ffir någon syn på ett par röda lyktor som

gloder svagt nedanflir en brant sluttning vid e n till
halften istäckt å. Tydliga spår syns efter en slad-

dande bil och knäckta träd och kvistar ryder på att
en bil dundrat ner här i hög hastighet. Mycket
riktigt är det Mariannes röda Opel som ligger

därnere, med vidc;ppen baklucka och med en stor
mängd spår runtom. Bilens motorhuv är till half-
ten nedsjunken i ån. Det verkar som om ett mindre
tumult ägt rum har. Bilen är tom på folk. I bagaget

kan man hitta några avslitna repstumpar. Fram-

rutan är krossad och fronten nu totaldemolerad. I
handskfacket ligger besiktningshandlingar som talar

om att bilen ägs av Bertil Zetterberg. Tirggummi-
papper skräpar på golvet. Det skär i hjärtat på

Görgen- Toy! Mariannes åvoritl I baksatet ligger
en liten portlolj tillsynes orörd. I den kan de finna
diverse ft;rbryllande dokument (Handouts).

Nar de snokar runt bilen kan det vara lämpligt att
fcirsöka bygg upp någon form av kuslig stämning.
Någon rycker sig höra grenar som knäcks och

någon känner sig iakttagen.

Om någon undersöker spåren och olycksplatsen

närmare finner denne något märkligt. Någon ver-

kar ha lurpassat på bilen uppe på vägen. Krutstänk

ryder på att ett vapen avlossats mot bilen. Kulhål
kan urskiljas om man tittar noga. Dock inget blod.
(Klonerna bloder inte) Korrekt Slutsats- Någon
har beskjutit bilen.(FarbrorÅke) Bilen har sladdat

av. Skytten har avlägsnat sig och någon annan (Den

nakne mannen) har nyligen anlänt till platsen och

fört bort furaren (Dammsugarflorsäljaren) mot
okänd plats.

Pl<;tsligt hör någon ett rop som ekar i skogen. På

klingande skånska vrålar någon med grov och

kuslig srämma. 'Jag är döden- Jag har lange gått uid
din sida". Ropet kommer från det håll dar slap-

spåren leder. Följer de spåren borjar de leda ut mot
vägen igen och de får pulsa och snubbla i hög snrj

över stock och sten.

Nar de tror sig vara nära vägen hor de svagt en bil
som kommer körande och ffr våldsam sladd på

isgatan. Några ögonblick senare hor de hur bilden
tycks krascha i en snövall och strax därefter ett gällt
kvinnoskrik. (Mariannes?)

När de kommer fram ser de en M<;rkgrön V\7-
bubbla mycket riktigt i en snövall. En ung blond
kvinna klädd i e n kraftig kappa snubblar skrikande

och gråtande upp på vägen och börjar springa från

platsen.

Sannolikt är att våra hjältar undsätter kvinnan som

heter Lisa och som blir mycket tacksam och berät-

tar skärrad hur hon kom åkande påvdg till Sven-

ljunga och hur plotsligt en naken man kom utstör-
tande i faslig hastighet släpandes på en annan man

i kosrym. "Han log ett uidrigt leende mot mig. Sedan

sLingde han upp deru andre på axeln oclt fiirsuann".
Inga mer spår står att finna. Damen heter Lisa

Olson och kommer kanske att dyka upp på dans-

palatset kvallen därpå. (Romans?)

Om polise n hopplas infor attfinna bilen, ger de sig au

€nsAmmA och fiirsuinner. I rjälua uerhet kar de fast
efier hundra meter och beslutar sig f;r att ausluta

söhandet fir dagen. Naturligtuis utan att meddek

musiherna.

Vart tog den nakna mannen vägen?
Den nakne mannen släpar dammsugarförsäljaren

genom skog och mark. Drogerna har ju gjort
honom nästintill osårbar och ohyggligt stark. I sin

förvirring har han som mål att ftira hem den

mycket svårt sårade och for tillFrllet medvetslöse

dammsugarltirsäljaren. Han dumpar kroppen ut-
anfor basen och återvänder till samhället, lagom

för att dyka upp i nattens mörker (mer om det

senare)

Ställa in?
Vladan tänker under inga omständigheter låta

spelningen ställas in. Om de pressar honom blir
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han arg."Fixa {ram den där dumma bruden ftjr i
helvetetl". Han påminner Erik om sin gamla spel-

skuld och är på gränsen till hotfull. Om han

misstänker att de tänker schappa eller inte dyka

upp vid rätt tid dyker han upp i sällskap av wå
storyuxna, svartmuskiga busar och hotar med stryk
eller värre saker. Det står mycket pengar på spel.

Dessutom skall Vladan avsluta en stor afår under
den aktuella kvällen och är mån om att allt flyte r på

enligt planerna. (Har du sett den dansha filmen
"Pusher" så uet du uad det handlar om. IIar du inte
sett den - se den!)

I nattens mörker
Förr eller senare måste musikerna sova. Alia rum-
men på hotellet i Överlida av uppbokade så enda

alternativet såvida man inte vill ligga i en buss med

20 minusgrader ärÅkes hus. (Har de inte upptäckt
plastsäcken under sängen lär de göra det när de går

och lagger sig). Omkring klockan halv tre, mitt i
svinkalla natten dyker då äntligen farbrorÅke upp.

Klädd i tjock rock, pälsmössa och höga stövlar

Iiknar han mest ett monster när han ljudligt klam-
par in i musikernas sovrum. Vildsint stirrande och
med bössan hotfullt siktandes undrar han vilka de

är och varflir de sover i hans hus. Kanske klämmer
han av ett skott i golvet om han qycker de verkar

skumma. Efter långa ftirhandlingar under vapen-

hot minns han docksin brorson Görgen "Men inte
såg uäl lille Gargen ut som den *ir slushen?"Efter

ytterligare hot och en komplett redogörelse från
stackars Görgen om hans liv och åmilj lugnar hans

sig dock och bjuder dem att sitta ned i köket där

han bjuder på prima Hemkört. De stackars musi-
kerna inser nu att de är i händerna på en fullstän-
digt vansinnig, labil och beväpnad årbror Åke.

Passa er fiir dörrhnackarna och deras hräfibamrdter
Tio inte att defesrar på kräfishiuor som uanligtfolb.
Nej medan uanligtfolk tar sig ett järn tar de sig en

hjtirna. Nej passa er jäuligt noga, fiir ni är uäl inte
själua inbkndade i de har sbumraskffirernd..."
Han berättar meningslösa anekdoter, särskilt om
kräftor och deras lömska utseende och om åran
med att köpa dammsugare från dörrknackare. Till
slut kommer de att på något sätt reta upp Åke. Då
låser han in dem i källaren for att "Tä itu" med de m
senare. Han försvinner sedan ut i nattens mörker
igen och musikerna får vänta inlåsta i det mörka
och kalla rummet. Efter några minuter dyker Den
Nakne Mannen upp utanfor. Plotsiigt märker de

hur någon bryter upp källarft;nstret och är påväg

in. Någon vrålar 'Jag är dAden!" på skånska. Ett
skräckartat tumult utbryter då den nakne likbleke
"zombien" raglar ornkring bland dem och kanske

håller fast någons tröja när de Forsöker fly. Efter att
ha rotat omkring i några minuter flirsvinner dock
det muskulösa missfostret springande mot skogen

igen.

Var skall vi sova i natt?
Det är ganska sannolikt att musikerna (tirsöker

hitta ett annat ställe att spendera resten av natten.
Valjer de att stanna kvar, har de rur. Farbror Åke är

ute och jagar krdfwarelser och kommer inte till-
baka under natten. Bussen är kall men kan om man

har motorn på tjäna som en nödlösning. Andra
alternativ finns också (t ex Svenl.|unga). Improvi-
sera!

Bestämmer de sig fur att "fly" faltet kommer de inte
alltlor långt då de är fruktansvärt trötta och måste

sova. Dagen efter kommer Vladan att upptäcka att
de schappat. Eftersom han har hållhakar på så gott
som alla i bygden har han inga problem att spåra

upp dem. Tillsammans med fem storvuxna busar

ställer han dem bokstavligt talat mot väggen och
"övertalar" dem att åka tillbaka. Han tar till precis

så mycket våld som krävs ftjr att de fortfarande kan

spela. "Man han fortfarande spela trummor med

brutna reuben".

_ I morgon är en annan dag
Måndagen den 5e januari borjar odramatiskt. Ett
latt sn<ifall täcker långsamt alla spår från nattens

eventuella eskapader. Temperaturen ligger runt
-5". På sjön har man huggit upp en rejäl vak där

några lokala entusiaster idkar pimpelfiske.

Vid lunchtid söks musikerna upp av Vladan och

hans hejdukar. Han tänker se till att ingen lämnar
samhället utan att fullft;ljt sina plikter. Han fnyser

åt eventuella bortforklaringar och antyder att saker

kan gå mycket illa om de gör honom besviken.

Senast klockan 19.00 vill han ha dem på plats.

Vladan har hållhakar på de flesta i bygden. Däri-
bland polisen. Därför är det osannolikt att de

kommer att agera mot honom.

Polisen åker något mowilligt hem till Mariannes

mor och skriver rapport. "Det ärju trots alb helg.... "

Sedan far de runt och ställer frågor och svarar
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naturligwis inte på några sådana själva. Om
musikante rna har otur blir de själva misstänkta och

trakasserade.

Professor Gustav Berling från Uppsala anländer

till samhället och checkar in på sitt forbokade rum
på Överlida Hotell klockan15.00. Han skall for-
söka hitta den exakta positionen av Kommando-
centralen. Han har information som förtäljer att

det denna kväll kommer att ske en landning av

okänt antal kräfwarelser. Hans plan är inte art

ingripa, utan snarare dokumentera. Han kommer

att synas i bygden under eftermiddagen och kväl-

len och även dyka upp på Kullaberg vid 20.30 -

tiden. Han håller sig diskret i bakgrunden och

forsöker undvika konfrontationer av alia slag, dock
utan framgång kommer det att visa sig. Kanske {är

någon av musikerna syn på en svart Volvo 145 körd
av en påpälsad gentleman med vit mustasch som

står parkerad en bit bort och vars Forare rycks

iakrtaga dem. Han försvinner dock innan någon

hinner vidtaga åtgärder.

Dammsugarfursäljarna är i rörelse. En av deras

medlemmar har dykt upp medvetslös och svårt

skottskadad.lir någon dem påspåren? De fiirsöker
också att änga in Den Nakne samt ta reda på om
någon känner till deras existens. Det är en kritisk
tidpunkt eftersom de denna natt kommer att över-

lämna ett stort antal hjärnor till sina bevingade

mästare.

It's ShoMime Folks!
Tiden drar sig mot kväll och ftirhoppningsvis inser

musikerna allvaret i situationen och infinner sig,

troligwis dock mycket nervösa till spelningen.

Stämningsbelysningen är tänd och stället fixat och

fejat. Personalen är samlad. Tie stycken storvuxna

utkastare håller ett vakande öga över orkesterna så

de inte flirsvinner. De har blivit tilldelade en "loge"

strax bakom scen där deras instrument nu står

uppmonterade. Vid 19-tiden droppar de forsta

gästerna in och sätter sig i baren. En diskjockey
spelar LP-skivor. Klockan 21 skall dansen b<;rja.

Om någon är intresserad kan denne mingla lite
bland de ftirsta gästerna och kanske stöta på några

intressanta personligteter.
Ett sällskap på tio personer kladda i vita paljett-
kosrymer äntrar lokalen tidigt. Det är Ö*abacks

Elvisvänner som passar på att fira "Kungens" 41-

årsdag. (Den B januari.) Dessa polisongkladda
herrar kommer att sjunga Elvislåtar och terrorisera

discjockeyn med eviga önskemål om att ä hora
"Jaiihouse Rock".
Ett gäng berusade lantortsbor dyker också upp

tidigt ftir att spana in potentiella brudar. De le ds av

Borje Almdn från Danska Vägen i Fritsla som är en

ökänd slagskämpe.

Unga froken Lisa Olson från gårdagens eskapader

kommerockså i sällskap med tvåväninnor. Kanske

är hon intresserad av någon av de yngre furmågo-
rna i bandet.

Uppladda i sina scenkostymer, väntar Rune
Lennarts Orkester i logen. tkbelysninge n blinkar
till olycksbådande då det klockan 20.30 plötsligt
knackar på dörren. Där utanFor väntar professor

Berling, flott uppklädd i sin vita kosqym, med

kriwitt hår och vaxade mustascher. FIan ursäktar

sig och undrar om han får komma in. Professorn

har problem. För några minuter sedan överfolls

han på en skogsväg av tre dammsugarliirsäljare,

och lyckades med nöd och näppe undfly.
Dammsugarlorsäljarna är nu ute i festlokalen och

letar. Fler är påväg. Efter dagens efterforskningar
vet han vilka musikerna är och att deras vdninna
försvunnit. Han inser att spelet är slut fur hans del,

han är ftir gammal fttr att fly och att slåss. Lugnt slår

han sig ner och {?rrklarar att han vet var Marianne
finns och att de är de enda som kan rädda henne

innan det vid midnatt är forsent.
"Mix" namn är professor Berling. Jag hommer fån
Uppsah [Jniuersitet och jag har dåliga nyheter Jag
hänner till att er uäninna harforsuurunit och jag kan

berättaf)r er uar ni han hitta henne. Det är bråttom,

mychet bråttom. Inatt kommer en öuerflygningattske

i trakteru. Efier midnatt är detf)rsent, menfam till
dess har ni forrfarande möjlighet att rädda er uä-

ninna. " Ur rockfickan plockar han fram ett rull-
band som redogör fur Operation Brainstor m. "Det

här bandet måste skichas till professor Möller på
Lunds (Jniuersitet. Louar ni mig det skall jag berätta

uar ni kan hitta er uäninna."
Om musikerna går med på att ta hand om bandet

berättar han att Marianne finns i en underjordisk
kammare i Gräne Gruva några kilometer nordost

om Överlida. (Gorgen vet var den finns)
Skulle någon få fior sig aft lyssna på bandet finner
denne att meddelandet är intalat på något främ-

mande språk. (Arabiska)
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Borjar de ställa frågor konstaterar han lugnt "Mina

herrar. Vi har inte mycket tidpå oss. Ni måste lita på
mig. En öuerflygning bommer att she uid midnatt.
Det är allt ni behöruer ueta." Insisterar musikerna

kan professorn tänka sig att berätta valda delar från

bakgrunden. (Upp till speiledaren) Strax efter det
att dansbandet fått reda på var basen är lokaliserad
konstaterar han lugnt att "om några sebunder hom-

mer dörren att slås in, och att ni då måste fly fi;r sitt
liu. "Mycketriktigt. Dörren forceras och in vandrar
en dammsugarförsäljare (Sannolikt tror musike rna
att det är samma figur som kc;rde bilen tidigare).
Han har en ljuddämpad automatpistol i handen
som han riktar mot professorn. Samtidigt som han
bestämt går in i rummet. Professorn ropar "Fly for
liuet!" samtidigt som skurken öppnar eld. En riko-
schett träffar lampan och det blir mörkt. Kaos

utbryter och musike rna flyr lor sina liv.

Om musiherna är ute oclt uelar fir de uid klocban

20.20 ett shrifiligt meddelande fån professorn som

talar om dtt någon kommer att möta dem i logen om

tio minuter. Det är mycket uihtigt...

Kalabaliken i Överlida
Nu kan vad som helst hända. Försöker de över-
manna den svartklädde mördaren finner de strax
att der är lönlösr. Han är stark som dem alla
tillsammans och är på väg att ladda om sin auromar-
pistol. De försöker kanske rusa ut genom bak-
dörren. Bakom den står tre identiska
dammsugarförsäljare med uppstartad dammsu-
gare och kusligt munstycke. Enda vägen att komma
undan är över scen. Där han den forväntansfulla
danspubliken på ett par hundra personer just sam-

iats Strålkastarna lyser på dem och folk applåderar.

En konferencier är snabbt framme och annonserar
"Mina damer oclt lterrar: Rune Lennarts orhester!".

Ingen av dammsugarfursäljarn a jagar efter dem ut
på scen. De har tagit kål på sin fiende och måste nu
raskt återvända till basen for att furbereda över-
flygningen. Efter några ögonblick av total flirvir-
ring går strömmen. Det blir kolmörkt och panik
utbryter på sina håll. Folk br;rjar söka sig mot
utgångarna. Musikerna får anstränga sig for att
hålla samman i kalabaliken då bord, stolar, flaskor
och glas år i golvet. Förr eller senare lyckas musi-
kerna hitta ut. I §lan utanfur samlas en stor
folkmassa. Det snöar nu kraftigt och många beger

sig hem. Klockan är några minuter i tio. Dammsugar
försäljarna har satt igång signalsystemet (darav

strömavbrottet), samr stört ut samtliga telefoner i
trakten. Nedräkningen har borjat.

Nattliga eskapader
Snön vräker ner. De t är kallt och mörkt. Det visar

sig snart att det inte bara är danspalatset som blivit
av med strömmen. Hela bygden är strömlös och
inga telefoner fungerar.

Musikerna lolje r Gc;rgens vägbeskrivning och letar
sig fram till den lilia avtagsvägen upp mot Kom-
mandocentral SE-13 (Gräne gruva). Efter ungefär
en halvtimmas kusligt ryst vandring kan de skymta
ett mystiskt kraftigt rödaktigt pulserande ljussken
i snöfallet några hundra meter bort. Plötsligt snubb-
lar de över en räls som går genom skogen "Men här
går uäl inga tåg?" Nej, det är på denna räls som

dammsugarforsäljarna transporterar sin last från
basen i gruvan till den nu lilla isbelagda sjön. Det
är dessutom från denna sjö som ljusskenet kom-
mer.

Om musikerna närmar sig forsiktigt kan de se hur
sjön är upplyst av ett tiotal stora röda strålkastare

som är riktade upp mot himlen. På isen står tjugo
dammsugarförsäljare på ett långt led. Varje klon
har wå stora väskor i händerna och står blick stilla,

ryst och spanar upp i s§n. Vid spårets slut står en

liten vagn i glansande metall.
Fc;ljer man järnvägsspåret åt andra hållet kommer
man snart till gruvan och därmed också basen. Det
finns wå ingångar. En med möjlighet att köra in
foalon. Denna stora metallport är låst och går inte
att forcera. En mindre lucka kan hittas om man
fciljer en liten hal trätrappa upp till själva dag-

brottet. Denna lucka visar sig också den vara låst

men när musikerna är på vdg att ge upp hor de

svaga skrapanden underifrån. Luckan öppnas och
den nakne mannen kommer utvacklande
mumlandes sitt 'Jag är döden"-mantra.

Om musikerna är snabba och utnyttjar situationen
kan de slinka ne r genom den massiva metalluckan.
Ett oupplyst schakt leder ett trettiotal meter rätt
ner i den mörka och kalla underjorden. Det mull-
rar lätt som av stora motorer och en stank av

formalin ligger i luften. De kan klättra ner fur en

metallstege och kommer ner i en dunkel kammare.

Ett gulaktigt sken från nakna glödlampor som

dinglar i taket fyller lokalen vars väggar är skrovliga
och grovt uthuggna ur stenen. En öppning i en av

våggarna leder ut i en lång och mycket smal korri-
dor. Tie andra lorslutna öppningar finns i de övriga
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Yagqatna.

I korridoren finner man totalt femtio numrerade

krokar hängande i taket. På femton av dem gör

man em makabert $,nd. Dar hänger nämligen
damm-s ugarfö rsälj arnas kosrymer, inkl usive deras

hud som tycks vara avdragen. Det luktar starkt av

formalin här och droppar någon vidrig substans

från kosrymerna .

Svaga ljud av röster kan höras från änden av korri-
doren och om man ftiljer dessa ljud kommer man

efter en kort trappa in i den kammare dar de

bortflirda pundarnas hjärnor ligger i märkliga
cylinderformade behållare ställda i halvcirkel runt
en filmduk. I samma rum står ett antal operations-

brirsar där dammsugarforsäljarna utfiir de mest

vidriga experiment. På en av de kala britsarna ligger

Marianne medvetslös kladd i vita sjukhuskläder.

Ett litet nästan osynligt ärr finns på strupen.De
övriga britsarna är {tir närvarande tomma.

Just som de når Mariannes brits går ljuset och det

blir kolmörkt. Det enda som syns är filmen "Det
sjunde inseglet" som spelas upp bakom deras rygg.
Konstiga surrande ljud hörs eka genom gångarna

och rycks närma sig. (Dammsugare eller varelser

som kommunicerar- de kan inte avgöra vilket.)
Rejält uppskrämda kan de famla sig genom de

kolsvarta gångarna uppgenorn scl,aktet och ut i
snön igen. De kan dock hora dammsugarnas (?)

vidriga surrande under dem. (Här ar lägef;r action-

spelledaren att ligga till en jahtscen eller strid diir
några dammsugarf)rsäljare dyher upp i sin rättaform
och attackerar ellerf;rf;ljer- Improuiserafitt, men i
uår uersion (Tiåk-uersionen?) hAnder fahtisht ingen-

ting...)

Ondskans Återkomst
Några minuter efter tolv (alt precis när musikerna

flyr från basen) hörs ett annat märkligt surrande

ljud over omgivningarna och tio kräfwarelser kom-
mer flygande från yttre rymden. Det har slutat

snöa och över trädtopparna kan de s§mta svarta

silhuetter som tillFclligt skymmer s tj ärnorna.
"Kräfi li h nande hro pp ar med märh ligtfo rm ade uingar

och flertalet lemmar. Varelserna har ägformade
utuäxter medflera kortd dntenner där huuudet shulle

uarA..." (Frittfån HP Louecrafi)

Efter att ha kommunicerat med
dammsugarfursäljarna med ett egendomligt sur-

rande läten aktiverar de märkliga utomjordiska

teknologiska redskap, ftir me d sig sin last av mänsk-

liga specimen och flirsvinner ut i den oändliga

rymden.

Efterdyningar
Kommandoce ntral SE- 13 har nu t.jänat ut sin roll,
dessutom är den upptäck tav mänskliga agenter.

Därfor kommer den på rekordtid att tömmas och

§rllas igen. Kvar av kommandocentralen finns nu
enbart resterna av ett gammalt dagbrott. Verksam-

heten centraliseras mot storstäderna och det är

åtminstone tio år till nästa storoperation.

Vladans affärer visar sig vara något skumma, dans-

palatset byter ägare och blir några år senare ett
välbesökt diskotek för traktens ungdomar.

Poliserna Munthe och Matssons agerande i affären

granskades hårt och de blev avskedade med ome-

delbar verkan. De startade ett bevakningsbolag i
Borås som de fortfarande driver med viss fram-
gårg.

Den stackars Marianne återfick sansen men visade

sig vara obotligt galen" Inte nog med att man

plockat bort en del av hjärnan- större delen av

strupen var också bortskuren med omänsklig pre-

cisir:n. Hon vårdades på Falbygdens mentalsjuk-
hus i Falkoping till 1980 då hon forsvann spårlöst

och under mystiska omständigheter.

Såvitt jag vet upplöstes Rune Lennarts Orkester

några dagar efter den katastrofala spelningen.

Medlemmarna drog sig tillbaka och flyttade till
olika delar av Sverige, någon pensionerade sig men

de flesta återgick till vanliga jobb. Aldrig någonsin

diskuterade de de händelser som ägde rum rvå

dagar i Överlida 1976. Faktum är att det enda som

idag vittnar om att något överhuvudtaget ägde rum
är den UFO-rapport som rapporterades in av Ove

Persson den tionde januari samma år. En rapport
som idag ligger djupt begravd i UFO Sveriges

dammiga arkiv...

1O Vinterspel


