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EÄKGE,UND
Rymden. Jymden. O ändligheten. Stj ärnorn a har alltid lockat människans
fantasi och skapat drömmar om vad som kan tdnkas frnnas Bortom. Så
även i den dysfopiska verUigheten. För en tid sedan beslöt en samling
vetenskapsmän och -kvinnorrledda av astronomen dr Alfons
Altermeyergruber, attbörja arbeta för att göra verklighet av drömmarna.
Rymdforskningsins titatet startades.

Det dystopiska rymdprogrammet har inte kommit sä Iän§ och man är
ännu sä ldnge hänvrsade till aft skicka upp olika djur i omloppsbana och
pä detta sdtt utföra matnrngar pä levande organsimers rymdtälighet. Man
bör.iade i liten skala med plattmaskar och kackerlackor och avancerade
genom guldfiskar, geckoödlor, höns och små vita möss. Nu har man alltsä
nätt fuam till den punkt där tel<n1ken dr tillräcl<lrgf atvecKad för att man
ska kunna skicka app chimpa:nsc.;r i rymden och dessutom hdmta tlllbaka
dem till .jorden igen. Vetenskapen gfu ständiglframät och en daghoppas
marl l<unna skicka ut mdnniskor pä upptdcksfärd i Det Stora Okända.

InnanmarT kan skicka utmdnniskor i rymden dr det dock nägra smä
problem som måste lösas. Nla djw som hittills har skickats app i rymden
har kommit tlllbaka med grava mutationer, orsakade av den l<raftiga
sfrålninqen i rwnden. Plattmaskarnablev alldeles krulliga och
chrmpaisen slä vibara inte tala om (än). Dessutom tycks strålningen
också s1å sig pä hjdrnan och centrala nervsystemet; man verkar helt
enkelt bli koko av att vara ute i rymden för ldnge.

Men, som sagt, vetenskapen gär framät och en dag ska nog de dagliga
anstdllda inom rymdprogrammet lyckas l«dcka den nöten också. Om de
bara fär tlllräcklgt mycket pen4ar)vlll sdga. Som alla stora, resurs-
kr dv ande proj ekt 1 den dystopiska verklighe ten by gger rymdpro gr ammet
pä samveikai mellan alLa tre stora maktsfdrerna: staten, §rkan och-marl«aden. 

Det dr mänga som ska samsas, mycket byräl<rätt, och
finansieringen dr naturligtvis ett standigt problem.

Den senaste tiden har dock finansieringsfrägan inte varit särskilt
problematisk sedan manlyckades intressera den borduriske, nägot
iarldsfränvände, industrimagnaten Ali Yossur Benhassan Ab:u Midol III,
för att tnvestera i projektet. Ali dr mycket fascinerad av rymden och
ldmnar gladelrgen ifrän sig miljon efter miljon till Rymdprogrammet. Det
finns dock ett litet problem.

Ali är ndmhgen en stor, ja ffu att inte sdga mycket stor (han vdger 25O
kilo), djuw'{n. Hanhar mdngder med husdjur och finansierar även ett
stort djursjukhus som specialiserat sigpä att tahand om husvilla eremit-
kräftoi. För aft få Ali att ge pen4ar tlll programmet har vetenskaps-
männen vant tvugna att dölja att de över huvu d taget använder



forsöksdjur: Ali tror att Rymdprogrammetbara skickar upp finablanka
maskiner med mänga antenner upp i rymden Om .§li nägonsin skulle få
reda pä att Ryndprogrammet använder forsöksdjur och vad de utsäffs for
skulle det vara slut med pengarna.

Ddrför har de ansvart1a for Rymdprogrammet lurat Ali varje gäng han
vartt på inspektion och dolt forsökSdjuren for honom. En av de somhar
arbetat med forsöksdj uren, forste chimp ansskotare Karl-Hago
Hytdhytåhrlt,;;;;\;;iiirpihJ^rpiiiii'*;Aa",,ni"-"hik^;;7i"gavAti.
Motvillist. skriver vi. ddrf& att Karl-Huso är en minst lika stor diurriMotvilirgt, skriver vi, ddrför a* Karl-Hugo dr en minst lika stor djuwän
som Ali.-Han qör sittbästa för att tahand om den strälninssskadadesom Ali. Han gör sitt för att ta hand om den strälningsskadade

wrklisa liv så dräs.list som möilist. Esentchimpansen och göra dess yrkligaliv sä drägligt som möjltgt. Egentligen
skulle han helst se att Rvrndoroqrammet avslutades och att alla di:uren
cnlmpansen och gota cless )mKl.Lga LLY sa dtaSnSt som moJl18t. .b8entll8
skulle hanhelst se att Rymdprogrammet avslutades och att alla djuren
togs irl p ä Alis -dlursj ukhus..Me1. \qrl-Hugo . 

dr .ensam och likso m alla
underhassmedborgare mycket rädd om sitt jobb.

Men en dag dndrades allt. Alfons Altermeyergntber, överadministratören
for projektet, kom på besök i rymdprogrammets lokaler tlllsammans med
släkt oöh vdnner för en rundvisning innan cocktallpartyt började. Med
sig hade han ocks ä sin vnga dotter Anna-l,otta Altermeyergruber. Under
rundtaren möttes Anna-Loltas och Karl-Hugo blickar. Det var Kdrlek Vid
Första ÖgonkastetrM. De unga tarhan frän den undercta underklassen
och hon-frän den översta överklassen, började trdffas i smyg. Vid dessa
möten berdttade Karl-Hago allt om Rymdprogrammets lurendrejeri inför
Ali o c h den hemska b ehandlingen av f or söks dj u ren.

Anna-Lotta undrade mycket över vad som kunde yara orsaken tilI hennes
fars otrevhgabeteende. Han som var en så snäll och forsynt manl Snart
kom Anna-Lolta pä sannrngen: hennes sjuka mor) Alfons frv, var i själva
verket inte alls "päbdttringsvägen". Hon var längsamt döende och i
behov av dyra smärtstillande mediciner. Dr Alfons skulle helst slippa
utsdtta os§ldiga forsöksdjur för kosmisk strälning, men för att ha Åd
medbehandlingen av sin frubehövdes mycketpengar. Och om
Rymdforskningsinstltatet skulle läggas ned, skulle dr Alfons inte'ldngre fä
nägon lön, och fru Altermeyergrubers öde skulle yara beseglat. Denna
kunskap glorde Anna-Intta förfrivlad och hon 1nar inte berdttat för yare
sig sin fai-eller Karl-Hugo vad hon vet.

Djurvännen Karl-Hugo dr självkJafi medlem i den idöella organisationen
Rädda Djurenl Pä tidlgare Pädda,Djuren!-möten har ,Karl-Hugo "Iäckt"
rnf or maiioner om fo r so ksdj u rsb e handlingen p ä Rymdfo rs kning s in s titatet.
Rädda Diurenl har pä grundval av dessa informationer bedrivit
informeli t lobby arböte §entemot vis sa nyckelpersoner, med slutm älet att
Rymdforslaringsins tltatet ska ldggas ned.

Tyvärr har Rymdforksningsinstifutet en sällsynt elak, smäaldtg och listig
säkerhetschef: den fore detta P.S.I:aren Ikispian Skogerbo. Krispian blev
avskedad från P.S.I.p g a grov blanket- och dokumentförfalskning. Nu är
han alltsä ansvartg, for säkerheten på Rymdforskningsinstitutet, en
uppgtft han uppfyller med sadistisk gläd1e. Effersom han glll.ar att se djur
plägas dr han en yarm förespräkare för att fortsdtta lura Ali. Krispin
äriis av sin drelvstnad och vilian attbli Den Första Männtskan I
Rymden. Ikispin har faktiskt täglt över mer arbetsuppgifter dnbara det
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rer:'a säkerhetsarbetet; dr Alfons fu uppfylld av sin sorg ochbegraver sig
därför i sitt vetenskaphga arbete. Hanhar ldmnat över mycket av den
dagliga ruljansen tilI Ituispin. Krispin dr alltsä Rymdprogrammets reelle,
om inte nominelle, ledare.

Krispian uppskaltar naturligtvis inte alls Riidda Djurenl:s lobbyingarbete.
Eär de visa sina foton pä strälningsskadade kantner för fler beslutsfattare
kommer Rymdforskningsinstitstet vara i fara. Efter undersökningar
kommer han tlll slut pä vem ldckan är... Karl,-Hugo. Raskt forfalskar
Krispian dokument som bevisar attKarl-Hugo dr en forslagen spion. }{an
avskedas snabbt under förnedrande former och hans namn kommer bort
ur flera register - hanblir vräkt från sin bostad, visar stg.vara skyldig
kronofogden mlllonbelopp etc etc. Dr Alfons har ingen anledning att
tvivla på sin högra hand och verkställer avskedet. Anna-Lotta bhr forstås
forvivlad ochkan inte med alt tro pä sin älskades skuld. hon skickar brev
efter brev tiIl honom (liksom han tlllhenne), men ay korrespondensen
bhr rntet det dr forstås den allseende Krispian som ser till att de unga tu
inte kan kommunicera medvarandra. Anna-l,ottablir djupt deprimerud
och börjar frrivla pä sin kärlek Karl-Hugo kanske är en tölp ändä, som
bara har utnffiat henne?

Krispian ligger inte pä latsidan. Han fabricerar också ett par falska
strippklubbsräl<ningar som han i ett inbrott placerar pä Rädda Djurenl:s
kontor, varefter han kallar dit journalister frän den dystopiska
verklighetens värsta skandalblaskor. Katastrofen är eff faktum -
allmänhetens fortroende ffu Nådda Djurenl sjunker meteorartat päbara
ett par dagar, Rädda Djarenl fär sina kontor nedkloflr ade och matT
kastar stenar in genom deras fonster. PäddaDjwen! samlar srna
Warvarande medlemmar och gär under jorden. Erän och med nu är
Rädda Djurenl en laglös organisal:ron.

Nådda Djurenl bestämmer sig för att anfall dr bdsta forsvar. De letar upp
Karl-Hugo (som na tagit sin tillflykt till de ldgsta underKasskvarteren)
och foreslär en plan: om marTbefriar ett strälningsskadat djur frän
laboratoriet ochvisar upp det för Ali själv, kommtr Rymdförsknings-
institutet alldeles säkert attläggas ned. Ett lämpligl tillfälle erbjuds inom
kort, ndr Nigör sitt ndsta besök päInstittttet.Karl-Hugo vill helst inte
göra sifirationen värre genom inbrott men gär med pä det dndä eftersom
Rädda Djurenl:s plan kanske kan ge honom en chans att äterigen
kontakta Anna-Lotta.

Sagt och gjort. Med hjälp av en gammal inbrottstluv som dr medlem i
Rädda Djurenl tar sigKarl-Hugo in i laboratoriet igen och fritar sitt
favoritdjur: den groteskt strälningsskadade schimpansen Tolstoj .Inbrottet
gä.r dock inte felfritt - Karl-Hugo och inbroftstjuven överraskas av
Krispian och hans mannar2 men lyckas fly. Under flykten fär dock
Krispian en glimt av Karl-Hugos ansikte och Karl-Hugo vet att nu är det
bara en fuäga om tid tnrran Krispian spärar app honom. Just ndr det
verkas som det inte kanblivdrre, smiter Tolstoj ander kalaballken. Allt
verkar gä ät skogen for Karl-Hugo och Kadda Djurenl

De närnraste dagarna ffuflyter i orolig väntan för Karl-Hugo och resten
av Rtidda Djurenl Tolstoj irrar omkring pä snötdckta hustak ovan jord
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och Åtar tecken i snön för att forsöka kommunicera med sin vdn Karl-
Hugo (sträInrngenhar gort Tolstoj halvintelligent). Till slut lyckashan
med sifL muterade luktsinne fä upp ett spär ochletar sig, fram tlllKarl-
hugos heml«arter, djupt nery j iiderjoiden. Detblir elt kdrt äterseende,
och Karl-Hugo meddelar Rädda Djurenl att allt är i sin ordntng igen.
men glädjen är kortvarig. Bäde Karl-Hugo och Nådda Djurenl inser aft
de efter det misslyckade inbrottet ar päpassade - Krispian fu dempä
späretl De har ingen som helst mojlighet att sjdlva leverara schimpansen
sä att Ali fär se den unde.t sitt besök. Allt verkar fortvivlat tills nägon
kommer pä en ide: varför inte läta nägra andra leverera Tolstoj, nägra
med auktoritet, nägra som inte läter sig stoppas hur som helst, iägra
som... P.S.[

§JÅLYÅ ÅVENTYEET

Åventyretc 5ång
Äventyret inleds med att spelarnairdffas loml<ladningsrummet pä
morgonen, redo for en ny arbetsdag. De fär dagens forsta appdrag: att
hdmta upp en leverans i ett överklasskvarter. Ylterligare instruktioner fäs
pä plats. Yäl där möts spelarna av Nådda Djurenr.-medlemmen Fru
Blanch, som efter althabjudit pä te och smäkakor i sin djungeLllkaande
ldgenhetrlämnar över blankefter som skickar spelarna vidare tlll
centralpostkontor sektor 38 för att hämta leveransens emballage. Pä
centralpostkontor sektor 38 möts spelarna av etttotalt kaos, orskakat ev
en felaktig sorteringsmaskin.Innan de kan hdmta ut emballaget mäste de
lösa mysteriet med denna maskin. Ernballaget i sin tar ätföL1s av
ytterligare enblankeft som hdnvisar dem ned till Karl-Hugos
hemltrarter. Yäl där försöker Karl-Hugo forst döl1a vad det är som ska
levereras och tar med sig enrballaget in i ett separat rum ochlägger ned
Tolstoj. Karl-Hago foröker sedan övefiala spelarna om alt han mäste fä
följa med dem upp tilI Rymdforskningsinstitutet och yara med ndr de
levererar paketet till dess adressat: Ali Yossur Ben Hassan Abu-I$tdol III.
Spelarna kanske är tveksamma) men efter attha blivit attackerade av
Krispian och hans mdn ochndtt och jdmnt hunnit fly, kommer de
sannolikt attvilja veta mer ocm vad osm håller pä att hdnda. Kad-Hugo
kan däberdtta hela historien och bönfalla spelarna omhjälp. P.S.I:s
leveranser kommer ju alltid fram...

Äventyretbör jartidistr*ä'"äf il:l-r:å.,lrX*:omr<tädninssrum.
Spelarna kommer dit i tar och ordning, sdtter pä sig sina uniformer)
kollar sina nycklar, gär igenom sinablankettväskor och kontrollerar
övrig utrustning. Det här tu alltsä den generiska inledande-
kar aktdr erna -pt atar -med-v ar andr a - sce ne n. Kanske pr atar de om den
misslyckade carlingmatchen? När klockanbörjar närma sig 06.45 är det
i all fall dags att ta hissen upp tlll Stora Postrummet och gä tLLl Fack 36
(Spelarna zir P.S.I-grupp 36) och härnta dagens uppdrag och leveranser.
Hissen fu f ö en "golvhiss", d vs en platta utan vdggar som åker upp
genom luckor i taket. När den stannar befinner sig alltså spelarna pä
Stora Posfrummets golv.

Stora Postrummet är STORT. Ägna en sfund ät att beskriva delta
fantastiska under av dystopisk effektivitet. Rummet dr ungefdr fyra
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väningar högt och delas pä mrlten av en "väg9" bestäende av tusentals
postsoretringsfack. Posten sorteras av anstdllda som gär runt pä olika
plattformar, svängande metalltr appor eller äkande i tr aver supphangda
teleskophissar. Rummet dr ett koordineratvtrrvarr ay trappor,
haltr app or, m ä s sin gp el ar e (av br andsoldatsmo dell), rutsc hkanor,
kugghjul och luckor. Man kan rnte annat an rmponeras ay denna
manifestation av allt vad posfverket är, stär for och tror pä.

I Fack 36 hämtar spelarna alltid dagens uppdrag (ett eller flera), med alla
nödvandigablanketter och tlllständ. Denhdr dagen finns endast ett
uppdrag år P.S.I-grvpp 36.Det är en ensam uppdragsblankelt med
I1yc \gl e.nry? in s_trukt i o n e. r :' ! pp!*ypy1 _ilv kveran s Cedriks skr ap ?n,Von Vinkelsteinflyg eln, Ldgenhet 823 5 2 3 . Y tterligare insfrukt ioner p ä
plats.)' Yaksamma spelare kan notera att en mindre stdmpel sak<nas pä
blanketten. Detta toide dock inte innebtua nägra'problem. Att stämpeln
saknas beror forstås pä att det dr en Rddda Djuren!-medlem som arbetar
pä posten som helt enkelt har lagt en fardigifylld blankett i spelarnas
fack. Spelarnas överordnade kdnner alltsä inte tiII nägot om detta
uppdrag - chefen tror att spelarna idag ska Leverera etf blomster-
arrangemang till invigningen av en ny zeppelinarhangar. Detta uppdrag
har do ck Rädda D jlur enI - medlemmen sld+ngf. i p app erckorgen o ch erc att
det med sift eget.

Mot Cedriksskrapan
Nu väntar en kort transportstrdcka till Cedriksskrapan. Det lämpligaste
sättet att ta sig dit dr att helt enkelt Lifta med en postzeppelinare. Lämna
lite information om Cedriksskrapan som spelarnakänner till: Det dr en
överklasskrapa som ligger ovanpä eft stort stålverk. Cedriksskrapanhar
däliga transitmojligheter - detta innebfu att man via Cedrikssskrapan
harlvärt att förflfia sig vertikalt. Den enda zeppelinarctationenligger i
toppen och det dr ddr spelarnablir avsldtppta.I fdrden med
postzeppelinaren fär spelarna tlllfälle att läsa överklassupplagan av
dagens tidning, Nya Dagbladet. Tidningen innehäller rolig information
som ibland dr rclevant for dventyret,,lbland inte. I övrigt kan du ta en av
spelarna avsides ochbefittta atthan'pä taken de ljudlöit åker över kan se
mystiska tecken i snön. Det dr forstås Tolstojs forsök attkommunicera
som det är frägan om, men detvetju inte spelarna. Ö h t ar detta att
betrakta som eh inledande transporsträcka, så slösa inte for mycket tid pä
den.

Vill spelarna transportera sig till Cedriksskrapan pä nä't annat sdlt dn
via zeppelinare gär naturligtvis det också. Men dä kanske de inte ser
snöcirklarna. Däremot måste de fä tlllgäng till tidningen.

Hot Fru Blanch
Innan.sp elarna kommer fram tlll .Lägenhet 8235?.5 t*+.!y ägna dig ät
lite m ilf öbe skrivni ngar . För sta anhalten tu zepp elinarhällplatsen p a
toppen av cedrlksskrapan, ddr spelarna vinkas ay ay
postzeppelinarförart7a. Pä ffuden till Von Vinkelsteinflygeln stöter
spelaria pä morgonttdigabrödleverantörer, stddare och andra som är
ak<tiva sä hdr tidigt pä morgonen. Det dr rnte särskilt mycket folk i rörelse
i korridoretna. Utanför de stora panoramafonstren hdnger arbetarc i
livsfarliga fonsterhissar och spruiar antifrostmedel på fonstren, som
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tdmligen omedelbart frostar igen ändä. Spelarna htttar till slut fram tlll
rrtmmer 823523. Pä dörren stär det "Blanch".

När spelarna knackar pä syarar ingen, men dörren ghder vpp pä
gkint.Spelarna möts av en dlungel i miniformat. Eru Blanch är en \ur-
och nafrirvän av stora mätt (Hon dr ju med i Nådda Djurenl). Hennes
lägenhet dr tdckt av stora gröna djungelväxter och hennes lä,genhet har
blivit fristad ät flera utrotningshotade dlungetdjur: myrkottar, myrslokar
och en och annan komodovararl. Lät spelarna gä pä upptäcksfärd i Fru
Blanchs djungel en stwnd, innan de hittar fram trll den förvänade fru
Blanch (sysselsaft med att ge vatten ät dvärgpäfäglarna), som spelarna
naturliglvis skrämmer slag pä. Det tar en stund innan de lagnar henne.
Ddrefter kan de börja prata om siff ärende bland alla djangellluden.

Fru Blanchbjuder päkaffe och sju sorters småkakor ochpratar vanhgt
om allt möjhgt som inte har meduppdraget att göra. Hon är en typisk
Kärvänlig Gammal Gumma,Hädd i gamla gumme-kldder med
glasögonenhdngande i en snodd. På blusenhar hon en brosch rform av
en ko (det dr Rädda Djurenl:s symbol, men det vet inte spelarna). Hon
pratar kiirleksfullt om sin salig man)Yincent, som var soldat men som
doq i strid i en trasisk industriolycka med fallande last av inlasdadog i strid i en tragisk industriolycka med fallande last av inlagda
surkor. Obs: Fru Blanch dr inte alls forvirrud. Yincent dos ndr haguikor. Obs: Fru Blanch dr inte alls forvirrad. YincenL dog nai han och
hans trupp stormade en industÅlokal, räkade sätta igäng maskineriet ocsätta igäng maskineriet och
en lrtiläi Innehällande tre ton inlagd gurka foll och krossade den
stackars Vincent.

Under samtalet avbryts spelarna av att en vdi1rJädd man faller utanför
fonstret med ett (JAAAAA!". 

"Ingenfara, detvarbara von Skålles pojk",
säger fru Blanch och berdttar om den lokaLa fallsktumshopparl<7ubben.
Under samtaletkan dalägga in djungeldjur som störningsmoment om du
viIl.

Till slut kommer fru Blanch fuam tlII appdragets karna. }lon ldmnar över
en prydligt itylldblankett med nya uppdragsparametrar: ((Rekvisition for
emballage, avhdmtning ä centralpostkontor sektor 38.". Om spelarna
trilskas eller ifuägasätter den sntilla damen kommer hon att hänvrsa tlll
"änkeparagrafent' , som säger aft Postverket och dess anstdillda skall visa
"särskild hdnsyn" gentemot dnkor efter soldater som dött i strid,
industriolyckor eller krossats under fallande last. Madame Blanche har
en ganska ny spritstencilkopia pä änkeparagrafen som spelarna kan
dabbelkolla mot sin egen paragrafsamling. Om spelarna fortfarande
trilskas hänar fru Blanch dem och säger att hon ska prata med sin
framlidne mans bror som är handläggningschef på Postverket. $ra så
otjänstvilliga mänborde verkligen inte fä arbeta inom P.S.I.I

hlot Centralpostkontor sektor 38
När spelarna lämnar fruBlanch gäller det alltsä att hitta ettbra sdtt att
ta sig till Centralpostkontor 38. Centralpostkontor Ss ligger r ett
medelklasskvarter en ganskabrabit ifrän Cedrikskrapan. Gör de en
snabb restidskal§l komm er de fram till att det komm er att ta rnellan en
och fyra timmarr lite beroende pä vilket transportmedel de väl1er.I och
med att Cedrikskrapan tu beldgen pä AB Stålias stålverk forsvåras
omedelbar forflyttning till medelklassen - de hissar som finns gär bara
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gelnom sjdiva Cedriksskrapan) rnte vrdare rter genom stälverket. Spelarna
ihser snäbbt att de mäste ta sig tlLl ndrmaste s k Transitskrapa. En
transitskrapa är det dystopiska namnet pä ett kvaterls§skrapa där det
finns goda-möjligheter att förflytta sig bäde horisontalt och vertlkalt, d v
sbäde mellan olika klassnläer (vertikalt) och mellan olika kvarter
(horisontalt). Cedriksskrapan är om sagl var allt annat dn idealisk i bäda
dessa avseenden - det finns endast en zeppelinarhäIlplats och manhan
svårligen ta sig vidare ner genom stälverket.

Närmaste bra transitsL«apa dr den s k Harrysl<rapan, ddr det stora kJäd-
och tygforctaget Harrys Herrkonfektion (numer sdljer dock Harry inte
bara herrkonfektion atan även daml<7dder) huserar. Hdr finns goda
resmojligheter - Harryskrapan dr den dystopiska verklighetens
motsvarighet till Hallsb er g.

Hur dä ta sig,frän Cedriksskrapan t1ll Harryskrapan? Det som kommer
att ta absolit i särklass längst tid tu naturligtvis att ta sig ner tgenom
stålverket. Spelledaren rekomenderas att i sä fall ställa IILI det for de
stackars posfpojkarna. De fär vada i fl5rtande stål, kommuwicera med
flegmati§kaförmdnrbhrnstängda i bessemerungnar. dvs det fu ett 24-
timmarsprojekt mer än ett fyratimmars.

Ett mer realistiskt alternativ dr att llfta tlllbaka med den zeppelinare som
Ieverarar bröd och mat tiIl Cedriksskrapan. Detta dr dock ett ganska stort
och klumpigt luftskepp som stannar flera gän9pä vägen. \ttey ca tvä oc1n
enhalv t{mme anldnder det med sina dellkatessvaror till de alfua översta
v äningarna i Harry sl<r app an.

Ett nägot snabbare och kanske mer riskfyllt alternativ är att äka med
antifristbolagets (inlednrngssekvensen, iemember?) livsfarliga hifsar ned
til 1 e n ne dal§d hnb anehnje. Antif ros tb olo gates sp ec ia lfo r don f or s lar
postgossarnd över till en 

-at7r1an 
hnbanestatron ddr de kan fortsdtta tlll

Harryskr apan. Denna fdrd tar en och en halv tlll tvä timmar.

For de spelare som söker spdnning och glllar attleva farligl
a1lt i d t a k on t al<t m e d Ce dri ks skran ans f allskdrm sklubb.

kan de 1u
alltid ta kontakt med Cedriksskrapans fallskdrmsldubb.
Fallskärmsklubben bestär av utträkade adelsynglingar som gärna
alltid ta kontal<t med Cedriksskra

Iörnojt '(Gnorpl" §lufsar han,i sig.det sista av Blankett 334-A.

entusiastisl<t hjäIper spelarna. De rekommenderar I och for sig rnte ett
hopp som resulterar I att man hamnar utanför Cedriksskr apan men de
vef hur martbfu sig, ät om man skullebehöva göra det: '(Det dr bara att
kasta sig ned i skorsten en ddr, den bläser ut l:uft som är nedrans yarm."
Den varma luften kastar spelarna upp flera hundra meter över
s§skpornas toppar. Sedan driver de med vinden mot Harrys
Herrkonfektions sl«apa. Detta dödsforaktande och sanslöst roliga
alternativ dr ocksä det snabbaste - pä detta sätttar detl<nappt entimme
att nä Harryskrapan.

Först pä behörrgt avständ frän Cedriksskr apan upptäcker en av spelarna
atthanhar en ob.juden gäst i sin postväska som sitter där i godan ro och
mumsar blanketter. Det-dr fruBlancs spökdjur Schockoflock (hanhar en
pytteliten namns§ltrunt halsen) som har ryrnt med spelatna. Med ett
IornoJt '"Linorp!" glulsat nafi | s18 oet slsta av ölanKefi ,.J+-l\.
Schoikoflock kommer alt ställa till det for spelarna under resten AY



dventyret) mert han är sä förbält gullig aLt rngen kan göra honom nägot
förndr. Han kan ocksä omärkligt förflytta sig frän karalddr tILl, karaktär.

Harryskrapan) som innehäller det stora 1rJäd- och tygbol,aget Harrys
Herrkonfektion kan beskrivas enligt följande. Hogst upp sitter ledningen
och de administrativa avdelningarna. Här finns också den glamorösa
designavdelntngen, salar ddr Harrys lbland anordnar modevisningar,
drir modejournalister) marvrekdnger och designerc trängs. På mittplanet
finns alla Harry-butikerna: Harrys Herrkonfektion Ofiginal, Harrys
Kalsongpalals, Harrys DamHäder,Harrys Tyg och I(utar, Harrys För
BarnenrTrend-Harrys etc. Under jord ftnns de stora tyg- och
kJädfabri.Jrlerna dtu allting tillverkas. Pä alla plan är det mycket folk i
rö re 1 se, b or ttapp a de b ar n, by r äl<r ater s o m spri nge r blankettär enden etc .
På butiksplanen spyr kun dradion hela tiden ut meddelanden och fäniga
jinglar: "Kavajen köper du pä Haruysl" , "Tre längkalsonger för priset av
tvär. Endast idagpäHarrys KalsongpalatsY' etc etc.

YäI pä plats i Harryskrapan dr det helt opoblematiskt att efter lite hiss-
och zeppelinafidrder ta sig till det torg ddr Centralpostkontor 38 ligger.

På centralpostkontor rektor SB
Pä Centralpostkontor sektor 38 händer det saker. En av postbyräl«aterna
som arbetar ddr dr medlem i Rädda Djuren och det dr hon som är
ansvarig för ndsta del av operationen: Spelarna ska hdr hdmta upp ett
särskilt emballage (en lufthålsforsedd träläda) för förvaring och
transport av Tolstoj. Dessutom finns här fierligarc enblankett i ordning
som skickar speLarna vidare "för upphdmtning av kollit" till Karl-Hugo
Hyttehyttehälls bostad: Gfuds gränd 2, sektor 56.

§värr har ofönttsedda problem intrdffat. Pä det toppmoderna
centralpostkontoret för sektor 38 har nyligen rnstallerats en
postsorteringsmaskin av mdrke National. D enna postsorteringsmasl<rn dr
än spindelhl<nande konstruktion av plät och mäs§ing som sorJerar posten
medelst en häIsofarlig rcbotarm. Den äker runt pä fiils bland det enoruna
postkontorcts mängahyllor och hojs och sänks, fort, fort, fort. Maskinen
drivs av er7 paffande dieselmotor och sorteringen kontrolleras ay en
hälkortsmaskin som tar upp etthelt rum i postkontoret.

Tyvärr fungerar inte postsorteringsmaskinen som den ska. P g a elt
kalibreringsfelhar denb&jat sortera fel, och deLta kalibroringsfel blir
bara störue och större allt eftersom tiden gär. Brevenhamnar i helt fel
fack, vissa fackblir överfulla etc.

När spelarna kliver in pä centralpostkontor sektor 38 möts de av kaos.
Kunder står och skriker i munnen pä varandra och viftar med
brevbuntar som de har fätt och som eSentligen ska till nä'n annan.
Postkassörskorna blir mer och mer stressade. Siffertavlan som bestämmer
kundernas turordning fungerar tyvärr inte heller eftersom den
konfrolletas av hålkortsmaskinen. "3B" r " 72" r "7 9", Hickar fram pä
siffertavl an och l<underna blir dnnu mer upptörda eftersom det inte bhr
deras tur när detbordebli det. Bakom kassorna springer vaktmästare och
postbyråkrater omkrrng och forsöker desperat rensa överfyllda postfack
och sortera brev som hamnat pä golvet. En ambitiös vatktmästare har
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byggt tlll nägra provisoriska fgc!<. t ndrheten aY maskilen m9d hjälp av
plank, gummisnoddar och bakelitrör. Dessa provisoriska fack ökar tyvärr
bara soiteringsmaskinens forvirring. Kort sagt: allt dr kaos. När spelarna
träder inpä scenen kommer allt att stannaupp. Allasblickar vänds mot
dem. PostkontorchefenLennart Husfrirt stormar fram till dem.

"Alla kan vara lugna't P.S.I. har äntligen kommitl Nu ska vi nog reda ut
dethdrr."

Han torkar svetten ur pannan och ter förvdntansfullt mot spelarna. Det
stär fullständigt 1rJart att ALLA föwäntar stg att spelarna i egenskap ay
Postens James Bonds kommer attlösa problemet snabbt och effektivt. Det
står ocksä snart fullstandigt k7afi att uthdmtandet av enrballaget dr
avhängigt s orte r in g s m a s kin e n s funktion s duglighet . Sp elar nas
re kvi s itio nslapp ska ndmligen b ehandlas p ä f ölj ande s dtt: lnf or matio n en
päblankelten ska omvandlas till ett hålkort (det skoter
hålkortsoperatören), och så kommer sorteringsmaskinen atthämta det
marthar rebrirerat. Om spelarna struntar i problemet och propsar pä att
få sin rekvisition omvandlad till etthälkort nu med det samma, rycker
operatören pä axlarna och sd"ger att han alls inte kan garantera att det
kommer att funka. Vips sä far sorteringsmaskinen iväg ochhämtar ett
paket fyllt med damunderl<Låder (frän Harrys säklartl)

Det framgär snabbt att centralpostkontoret sektor 38 är alldeles for stort
för att män ska kunn a leta upp det paket man ska ha själv. Framförallt
kan man päpeka för spelarna alt de faktiskt inte vet exakt hur det
emballage de ska ha ser ut; eftersom dehar fätt en särskild rekvisition
kan detju rimligtvis inte vara eff av postens standardpaket. Kort sagt:
spelarna måste Iösa problemet med den vansinniga sorteringsmaskinen
Lrlr:.an de kan fortsätta med sift uppfuag.

Pä väg genom postkontoret kan spelarna se hur sorteringsmaskinen pilar
fram oCh tlllbaka mellan gängarna i den enorma postlokalen och trycker
in brev i fack, helt obekymrad om aIt facken rcdan är falla. Maskinen
åker mycket snabbt pä iin lllla rdls och har inte särskilt effektiva
bromsar. Det ansägs inte behövas eftersom den gär pä rdls; det dr jabaru
att häLla sig undan fuän fiIsen om man inte vill bli pääkt och felsorterad.

Postchefenteder iväq, spelarna Benom folkmassan som vdlkommar
spelana med hurrarop och dunkar i ryggen. Medan han för dem igenom
korridorerna somleder fram till hälkortsmaskinrummet frägar han dem
hur de kunde komma sä snabbt, det var ju faktiskt så sent som i morse
han skickade efter hjälp och aldrighade hanl«tnnat förestdlla sig att de
skulle skicka PSI. Spelarna kanske förHarar hur det ligger till och att de
inte alls kommit fö;i att laga hälkortsmaskinen. Postchefen brister dä i
grät ber dem pä sina bara kaim att de skall hjälpa honom.

Väl inne i hålkortsmaskinrummet trdffar de tvä operatörerna, Lars
Mumfärd och hans personlige medhjälpare September. M'urmfärdhar
tjocka glasögon,bulldogktnder och flottigt här. September ser ut attha
asiatiskt ursprung. Bäda dr totalt utarbetade. De har jobbat i 36 timmar
i sfräck ochTet siär en stank av sveff och alldeles for starkt kafffe
omkring dem. Mumfärd dgnar sig ät de mer mekaniska Lngreppen medan
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September stär framför en medhavd grrffeltavla ddr hanlaborerar med
hälkortsmaskinens kryptiska utskiftef. Postchefen som förKarar vriterat
for de tvä arbetartTa atlkompetent personal fränhögre ort kommit för att
Iösa problemen ochber dem att kortfattat informera P.S.I.-kilLarna vad
som gäller. Mumfärd förutsdtter naturligvis att spelarna ar insdtta
hälkortf ac kspråket. Po stc he f en 1rJapp ar sp elar na vpp muntr ande p ä
axlarna och ldmnar rummet.

Spelarna fär de två utskrifter av September, den ena dr visar hur det säg
it nfu maskinen fungerade och den andra hur det ser ut nu. Det gäller
att hltta den logiska ävvikelserna i den senare av utskrifterna som sedan
skall tolkas av Mumfärd. Vitsen medhela problemet dr alt det inte finns
nägon given lösning pä problemet. Spelarna fär helt enkelt improvisera
fram en lösningvad de dn kommer fram till dr fitt. Med spelarnas
lösning kan Mumfärd och September snabbt programmera in nya data
och skiiva ut en bunt hälkort som kommer att rdlta till allting. Problemet
dr bara att dessa hälkort mäste placeras i hålkortsfacket pä den
amol<7öp ande sorteringsmaskinen. D et l<l.ar ar sp elarna sdkefi av o ch när
det dr gjort bör1ar sorferingsmaskinen snabbt, snabbt gäbaKdmges och
sorterai utbrei ur facken istället, ti1ls den kommer till den punkt dä
kahbrenngsfelet slog igenom)varpä denbörjar gä framät igen och allt dr
i sin ordning.

När spelarna löst detta problemkan de ldmna sin rekvisitionsblankett till
Mwnfärd och September som omvandlar den tlll eft hålkort som
sorteringsmaskinen nv problemfritt kan forstä - de kan hämta ut siff
paket och ge sig vrdare. Spelarna kan under det att de hyllas som I'tldltar
notera attön av postbyräi<raternahar samma ko-broscli som fr:u-Blanch
(Hon dr ja också-med iNådda Djurenl)I Postbyråkraten ser mygket lättad
ut och försvinner ur spelarnas synfält. Nästa order. "Begiv Er for
upphdmtning av kollit till Gärds gränd 2, seldor 56. Slutadressat
meddelas pä plats."

Mot Gårds Gränd 2
Denblankett som spelarnahar fätttillsammans med sift märkliga (och
skryrnmande) embållage meddelar dem att det finns fierligare en anhalt
pä derus nu allt mer mystifterande resa. Efter atthahdmtatupp
emballaget ska de nu bege sig till Gårds Grdnd 2 för upphdmtning av
själva köIlit, d v s det som ska vara i paketet. Mar1rJigare och mdrldrgare.

Gårds Gränd Z dr en anderKassadress, sektor 56 dr en marl<rrivåsektor.
Här kommer inte samma problem att ta sig ner aLt uppstå. Möjligheterna
till transitefing och forflyftning i hojdled är godq utanför
centralpostkontorsektor 38 (och om de vil1 kan de forstås la sig tillbaka
tilt Harrvskrapan istället, det spelar ingen ro11). Spelarnakan snabbthttta
fram tilien sliranglig trdkt/industrihis-s och ge si§ ivag pä en timslång
hissfärd ned till markplanet. Hissar av det htu slaget dr ndrmast att
jämffua med vära bussar. De dr stora nog att rymma ett f emttotal
personer, det frnns en hisskonduktör som man koper blljetter av och som
iopar at'vänrngsplanen (som ofta har hällplatslll<nande namn snarare
di nurnmer).Ji [ängre ner spelarna kommer, desto mer förändras de
som stiger av-och pil. Arbetarc i oljiga overaller., mödrar med fem-sex
barn, gatsoparc och snös§fflare, allt sädantblir mer vanligt samtidigt
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som byråkrater och kostymHädda dystopiska medborgarc blir allt fdrre.
Pä frirden ner kan spelarna kanske antastas av ollka människor; nägon
undrar varför han ännu inte fättbrevet som hans faster skickade för tre
veckor sedan, nägon liten pojke vill be de mäktiga PSI:arna om en
autograf etc. Någon gängunder nedfarden kommer en möss-och
halsduksbelrJädd pojke som säljer ttdningar in i hissen och pä så vis kan
spelarna fä ytterligare ett exempel pä dystopiska medier - underklassens
sk and albl a ska P ohs gazetten.

Gårds Gränd 2
YdI nere pä marknivän dr det inte specielit svärt att hitta till Gårds
Gränd 2. Pä vdgen dit kan spelarna notera att miljöombytet är pätagligt -
hfu dr snön inte ordentligtbortplogad och innevänarna foröker he[a -
trden anpassa sig efter de blötsnömasssor som vä\ler :ner genom
överklass-husens stuprör. Dessutom dr gatorna glashala och det dr däligt
sandat. UnderkTassmedborgarna ar dock oförtrutet positiva och evigt
anpassningsbara - spelarnakommer i egenskap av P.S.I.:arebemötas med
oerhörd respekt och vänlighet. Om du tycker att spelarna har haft det för
Iält hiltllls kanske de räkar ut for en flodväg av drivis som drar fram
längs gatan.

Gårds Gränd tvä är ett litet ruckel till hyreshus i tre väningar. Den ende
som har silt namn utsalt pä dörren tu Karl-Hugo HyttehfiehäLl. Om
spelarna l<nackar på hos alla boende är det ingen som har efi anlng om
vad de vill - forst när de kommer till Karl-Hugo kommer det att l<Larna.

Kal-Hugo fu mdrkbart nervös, men alla papper är i sin ordning. Hanber
att fä emballaget sä att han kan stoppa i "kollit", som han kallar det. }Jan
gfu in i ett intilliggande rum och stdnger noggrannt efter sig. Om
spelarna lyssnar vid dörrenkan de höra omvdxlande Karl-Hugos ömma
röst och obegripliga grymtnrngar. Karl-Hugo övertalar Tolstoj att placera
sig i lädan och fyller en ryggsäck med bananer. Darefter ropar hai tn
spelarna och ber om hjälp med lädan - det krävs tvä man för att llrfta
den.I spelarnas ndrvaro klistrar han ocksä pä adresslappen (äterigen är
allt byräl<ratiskt oantastligt). Paketet ska till '(Ali Yossur Ben-Hass in Abu
Midol lll, c/o Rlrmdforskningsinstitutet, Sektor 712". Vaksamma spelare
upptdcker ocksä attKarl-Hugo Hyltehfiehällhar pä sig sammako-
brosch som fru Blanch och den ansiktslösa postbyräL<raien.

Karl-Hugo vill forstäs hemskt gdrna följa med speTarna upp ndr de
Ievererar paketet ffu att fä en chans att trtiffa Anna-Lotta och förI<lara
allting. D,ettq ingär dock inte i Rädda Djurenl:s plan - Karl-Hugo dr ju
tgenkänd och hans närvaro riskerar leveransen. Det tdnker Kail-Hugo
strunta i. TilI en början kommer han alls rnte sä,ga nägonting, utan bära
tölja med spelarna som lådbärare. Om de börjar-rfrägäsdttahansnärvaro
kommer han att insistera pä att han mäste följa med som "tillswrsm an för
organisk leverans" och visar upp enblankett"för dndamäIet.lienhär
blanketten ar dock inte i llka god ordntng som de trdrgare - det är t o m
en dälig forfalskningl När spelarna ställer Karl-Hugo mot vd"ggenbhr de
dock avbrutna.

Det är Ifuispian ochhans onda medhjälpare som dyker vpp, i akt och
mening aff ta hand om paketet for egen filrtting och nedlåmpa spelarna.
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En av Krispians mannar har precis samtidigt som spelarna anländer
lyckats spära Karl-Hugo och kallar in förstarl<nrngar. Det är när
spelarna nästan kommit fram till hissen upp och när deras
argumerntation med Kail-Hugo börjar nä sin kulmen som Krisptan och
hans fyra medhjälpare slår till. De kliver ut mitt i vägen, Krispian fiktar
en liten pistol mot gruppen och sdger c(Lämna över kräket säblir ingen
skadadl'7 Efter lite inledande föwirringkan man forstå att Krispian medukräket" avser innehället i lädan.

Naturligtvis kan spelarna inte överlämna paketet till Ikispian - det
strider mot reglemente sävdl som mot moral. Vi (konstruktörerna)
hoppas hdr alt spelarna ska använda sig av sina curlingkunskaper och
anidnda lädan som en curlingsten mot Ifuispian och hans mannar och
ddrmed sdl«a sin flykt. Om spelarna inte klantar bort det alldeles oerhört
bör da läta dem komma undan förföljarna, ätminstone for ögonblicket.

M of Eymd.forrkningrinstitutet
När så spelarna är tlllfäLligt i säkerhet och gdrna pä väg uppät kan de
fortsdtti pressa Karl-Hugo. Han har under striden säkert ropat ((Krispianl

Din skurkl" eller nägot hl<nande och ddrmed avslöjat att han kdnner
stna anfallare, nägot som han sedan förvrrrat forsöker forneka. Men
Karl-Hugo mj,ukiar lätt och just ndr han ska tiIl att sprlla bönorna bhr
spelarni avbratna igen med eft BRAKI Det dr Tolstoj som drabbats av
cäIlskräck och bruttl sig ur lädan sä att den gätt alläeles sönder. Spelarna
blir sl«äckslagan ndr de ser den svårt muterade apstackaren. Karl-Hugo
bhr förtvivlad och forsöker trösta Tolstoj medbananerrunder det althan
snSrftande berdttar hela historien (eller ätminstone det han kdnner till)
for spelarna. Han vddjar till spelarna; det är Tolstoj som är paketet, och
han mäste levereras tiIl Ali som kommer pä besök till
Ryrndforskningsinstrttfiet rdag, sä att detkanbli ett slut pä dethdr
djurplägandetl Tolstoj river resolut av adresslappen frän rcsterna ay
lädai oöh trycker fast den pä sin mage och tiltar uppfordrande pä
spekana. Schockoflock (ni minns fruBlanchs spökdjur?) kryper ut ur
någons postväska ochblfu jdttebundis med Tolstoj.

Pä vdgen upp ställs spelarna ffu elt annat dellkat problem. Lädan som
Tolstoj hade sönder gär rnte att rädda. Aft släpa omkring pä en grotesk
muterad apa dr minst sagt iogonenfallande, och spelaran är ju förföljda.
Det gäIler alltsä att ordna det pä nägot sätt. Det finns naturligtvis flera
satt att lösa det, men vi ser omedelbart tvä alternativa lösningar. Tråkig
lösning: Spelarna letar upp en annan Läda och ldgger Tolstoj i den. Rolig
lösning: Spelarna tar med sig Tolstoj till Harrys For Barnen och koper
batnkdäder ät honom som forklädnad.I vilket fall som helst bhr det
snabbt uppenbart att Karl-Hugo mäste följa med sällskapet för altlugna
den orolig;e Tolstoj. ('När hanbhr orolig smiter han, se", säger Karl-Hugo
sanningsenligt.

Under trden: Krispin dr inte dummare än att han fattar vart spelarna är
pä väg. Ddrför forsöker han ta sig så snabbt som mojligt till
Ryrnd-forskninginstttwtet (han kommer att hinna dit före spelarna). Han
beordrar dock-sina fyra underhuggare aft forsöka förfölja spelarna och
htndra dem rnnan de kommer fram. Fdrden upp tlll sektor 7lZ och
Rymdforskningsinstifutets r aketllka by ggnad kommer därffu att bli en
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smula hektisk for spelarna - närhelst du kdnner for det kan..de fyra
hejdukarna dyka uip runt husknuten med dragna Lugers. Överäriv dock
inte - spelarna ska helst slutligen kunna överlista de ganska enkelsp änga
hej dukar na tflna:n de anlander tlll Rymdfo r skning s in s tttutet.

Leveraursu.
Yal där kan spelarna notera hur flera uniformerade vakter vandrar
framför tngängen Krispin har beordrat dubbla vaktpass och sagt trll alla
att vara säiskilt pä alerten mot folk som utgu sig for alt vara frän
posten. Brlder pä Karl-Hugo har drstrlbuerats till alla vakter. Spelarna
rvsar förhoppningsvis tnte rakt in. Karl-Hugoberdttar att Ali kommer att
tas emot med pompa och ståt i zeppelinarhangaren hogst app L Rymd-
forskningsinstitute ts by ggnad.

Nu gäller det alltsä för spelarna aff. hitta pä nägot klurigt s*tt att ta sig in
och upp i Rymdforskningsinstitutel. Fritt improviserande gdller, men det
borde rnte vara for svårt om man förl<7är Karl-Hugo och apan ordentltg!.
Om spelarnaKdcker nägon idiotisk och svårspelleddplan om att de ska
delaupp stg, straffa dom genom attläta dembliupptäcl<ta direl<t.Däkan
du viajäktstener föra thop dem igen. "split pafiy is not an optionl" rhelt
enkelt. Färden upp till Alis mottagnLngkan dfuför gestalta signdstanhur
som helst. Om spllarna är rrktigt, rikt-igt 1<Turrgakan de helt ostörda ta
sig fuam nll haigaren där en röd malta rullats ut och Dr Alfons och hans
velenskapsteam och Krispin och hans vakterbefinner sig. Om spelarna
Hantar srg kan det ta lite ldngre tid att ta sig till denna moltaggning och
eventuell{kan spelarna ädra sig nägon form av kroppsskada. Obsewera
a|t även om textmassanl kring denhär delen av dventyret dr kort, sä dr
denhdr delen mycket viktig: ttdigarc har äventyret egentligen varrt
väldigf härt styrt, och detta dr egentligen spelarnas första ordentliga
chani att ta e4na rnrtiativ. Gör fdrden upp tlll mottagningen tiIl en
upplevelse.

Ydl ddr gdller det alltsä att snabbt teverera Tolstoj till AIi. Spelarnas
ankomsitlll mottagningshallenbör lämpbgen talmas med &t AIi kliver
ned frän landgängen, sä att slutscenen blir lagom kaotisk. Det finns gott
om vakter som kan stopp a spelarna innan de hinner fram, sä nägon form
av avledande manöver kunde vara på sin plats. Här kanske spelarna
äntligen kan fä hte nytta av Schockoflock - han skulle kanske l<tnna
beor-dras attl<rypa tnnanför l<ldderna pä nägon vakt (eller Krispianl) i eft
kritiskt ögonblick. Om forsiktighet är av nödenkan du sabotera det
Senom att Karl-Hugo i ett avgörande ögonblick fär syr pä Anna-l,otta t
mottagntngskommitten, ropar "Anna-Lotta!" och tusat fram (rakt i
famenen pä vakterna).

Huvudmälet dr att spelarna kommer fram med Tolstoj till Ali och slutfor
leveransen. När Ali ser apan kommer han genast att omf.amna den och
begfua en forklaring pä vad allt detta innebdr. Efter att spelarna och
Kail-Hugo har förl<Taratbryter dr Alfons ihop och forklarar snyftande
att han iar tvunden att hälla igäng projektet för att ha räd med
mediciner och behandhng till sin sjuka fru (Anna-Lottas mor). Dr Alfons
inser althan gjort fel och aLthan låtit sig domineras av Krispian for
mycket. Hanbeordrar nägra ay vakterna atthälla fast Krispran sä att
han rnte kan stdlla till med nägot mer sat[yg och avskedar honom.
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Yakterna glllar inte heller Krispians totahtdra ledarskap och lyder
beredvilligt. Om dukdnner for att avsluta pä ett riktrgt Hrchemdssigt säft,
kan Krisplan ta sig lös och ta Anna-Lotta/Dr Alfons/A1i/Nägon av
spelarna som gisslan. Dä fär de ett tvattäkta gissl,andrama att reda ut
LnnatT avslutningen.

Ndr dammet har lagt sig dr det dags att tona ned. Ali Lägger en stor hand
pä Dr Alfons axel och sdger att det nog dr slut med rymdprogrammet,
men att han (Ali) ska göra allt som står i hans makt för att h1älpa Eru
Altermeyergruber. Hanber att fä besöka henne genast. Dr Alfons har
ingetbättre for sig och for honom dit, givetvis med spetarnarKarl-Hugo,
Tolstoj och Anna-l,otta i släpläg.I eft sparsamt inrett rum ligger en blek
kvinna i en sjuksäng, ansluten trll flera maskiner som säger "ping" med
jämna mellanrum. Det lilla sällskapet gär andaksfullt fram till sängen.
Kvinnan tittar föwänat upp och ler svagt. Och sil Plötsligt går som en
stråle från Tolstoj tilI fru Altermeyergruberl Den kosmiska strålning som
lagrats i Tolstojs k"opp vid rymdfärderna visar sig vara precis vad fru
Altermeyergruber behöver ftu alt bli friskl Strälningen ligger tät i
rummet (helt oskadligt för alla näwarande forstås), alla geigermdtare
knaltrar, sjukvårdsmaskinerna säger "Drng" och ((Knir{) rstälet for
"Ping" . Tolstoj blfu aTlt mindre och mindre deformerad och fru
Altermeyergrrtber ser friskare och friskare ut. Till slut ser Tolstoj ut som
en alldeles vanlig schimpans och Fru Altermeyergruber sitter upp i
sängen med rosigakjnder och solsken i blickl

Vilken dagr. 3q"1arnabelönas med Postens Medalj For TapperhetVid
Inverans, spmt medBorduriska Hederslegionen Av Tredje Graden Med
EHöv och Agg. Annu eft lyckligt slut i den dystopiska verklighetenl
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