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Ansvarig utgivare: 
John Persson-Liljenberg      
072-084 02 30                                                           
mediagruppen@tranas.se  

 

Kära läsare! 
 
Då är det åter igen dags att ge ut senaste numret av vår eminenta tidskrift. Vi är ett helt kop-
pel av skribenter med olika grejer i ryggsäcken. Och givetvis har vi rotat igenom vårt person-
liga gebit, så här får du lite allt möjligt, fast mest möjligt. Är du sugen på något spel, läs Hal-
lefjord och Hagströms spelrecensioner. Nöjer du dig med poesi då kan du grotta ner dig i 
Svenssons lyrik eller bara låta tanken bära dig till fiket på stadshuset. Oavsett vad du väljer- 
du kommer inte bli besviken denna gång heller. 
Ps. Vi har alltid pennan redo. 
Ds. 
 
Joakim Becker 

Vår Butik 

Café Stadshuset intervju 

Jocke S. Diktsida 

Deep Rock Galactic 

Curse of The Dead Gods 

Day of Dragons 

Frostpunk 

Hjärtinfarkt 

Japancrate! 

 VÄLKOMMEN TILL SOLSIDAN... 



Vår butik 
 
Ibland går jag förbi en liten men gemytlig butik belägen i norra delen av Tranås stad.  
Jag brukar passa på att kika in genom fönstret och se vad det är för grejer där.  
Tanken för mig oavkortat till en King roman ”Köplust” där man får botanisera bland oumbärliga 
ting, och det finns alltid någon grej för dig.  
Du behöver inte köpa den, men du måste göra butiksinnehavaren en tjänst så är grejen din.  
Tillexempel måste du göra inbrott i grannens hus eller kasta jord 
på någon kvinnas vita lakan som hon har hängt på klädstrecket i 
trädgården.  
Efter ett tag är den amerikanska småstaden totalt infekterad av 
ondska, alla är mot varandra utan att riktigt fatta varför.  
Men det kommer ordna sig …  
Så antar jag att det inte är här, men det är trevligt att leka med 
tanken.  
Jag har hört att de tillverkar och renoverar möbler och andra fina 
små saker som de sedan säljer för en billig peng till den som tvek-
samt vågar sig in.  
Personligen har jag bara varit där inne ett par gånger sedan starten, men har nu planer på att göra 
mig köpsugen och gå dit.  
Jag vet ju att det finns något för alla … 
 
Carina Lundqvist tycker att det är viktigt med miljötänk, därför är 
det av stor vikt att återanvända diverse prylar och möbler i varie-
rande träslag och andra material.  
Vi inriktar oss på återanvändning och återförbrukning genom att 
vi köper in oumbärliga ting från andra loppisar och därefter re-
staurerar vi både enkla och avancerade projekt.  
Det är viktigt med meningsfull sysselsättning och ett bra miljö-
tänk, säger Carina. 
Tyvärr kan vi bara hålla oss till enkla slipningar i vår lilla verkstad.  
Vid större projekt håller vi till i Växhuset. 
I vår butik grejar vi med mindre grejer i trä, plåt och metall så 
som krukor, ljusstakar, pallar och inget större än stolar.  
Även deltagarna och anhöriga skänker en del grejer som vi återan-
vänder. 
Känslan av att se något rostigt få nytt liv är euforiskt och samma 
känsla spritter till när kunden köper det renoverade objektet.  
Och givetvis till en billig peng. 
Från Växhuset är vi i vår butik fyra halvdagar i veckan med fem 
till sex deltagare per tillfälle.  
Det är en erfarenhet och ytterst utvecklande att se och lära samt 
att bemöta kunderna med respekt. 
 

Jocke Becker 
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Sida 3 

Hur kommer det sig att växhuset tog över caféet? 
 
Tidigare var det ett projekt via arbetsförmedlingen. Det var nyanlända som drev det tidigare, men 
så tog pengarna slut och då stod de utan personal. Vi läste på Intranet att caféet upphör då kände 
vår chef Ann-Sofi att vi  kanske kan vi driva det vidare. 
 
Hur många cafébiträden jobbar där? 
 
12 st. Som mest fyra personer per arbetspass. 
 
Om man vill ta sig en kopp kaffe, vilken sort får man då? 
 
Ecologiskt och Fairtrade. 
 
Hur många cafégäster har ni en normal dag? 
 
Kanske trettio till fyrtio. 
 
Kan vem som helst gå dit och fika? 
 
De som arbetar i stadshuset är välkomna. 
I övrigt önskar vi föranmälan. 
 
Odlar ni eget kaffe? 
 
Nej, till sommaren kanske … Haha! 
 
Vad tar ni för en kopp? 
 
Fem kronor. 
 
Vart går överskottet? 
 
Det ska inte bli något överskott. Fiket är inte vinstdrivande. 
 
Bakar ni kaffebröd? 
 
Mm det gör vi. 
 
Kan man välja en kopp te? 
 
Jajamän. Tre kronor. 
 
Är det modernt att dricka kaffet svart? 
 
Svart kaffe är nog vanligast. Socker är det ingen åtgång på. 
 
Är det frukostkaffe och eftermiddagskaffe som gäller? 
 
Ja, det är det. Vi förbereder några kannor till efter lunchen. Morgonkaffet kan vem som helst fixa, 
men vi grejar förmiddagskaffet. 
 
Dricker du själv kaffe? 
 

Café stadshuset Intervju med Ellinore 
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Ja. 
 
Får ni inblick i politikernas vardag under en fikapaus? 
 
Nä! 
 
Hinner ni med en konstrunda? 
 
Vi går en runda för att hämta in disk då kan man se. 
 
Är fiket öppet alla dagar? 
 
Ja. Måndag till fredag. 
 
Får fikat oss på bättre humör? 
 
Ja. 
 
Vem fikar mest? 
 
Undersöker det. Återkommer när vi fört statistik. 
 
Brukar ni samtala med cafégästerna? 
 
Ja, gästerna är bra på att ge feedback, så det är roligt. 
 
Har ni stött på några gnällspikar? 
 
Nej! 
 
Blir det långrandigt eller är det trevligt hela tiden? 
 
Städningen är ju inte så värst rolig. 
 
Finns det några framtidsvisioner? 
 
Hoppas kunna hjälpa servicegruppen i framtiden. Ibland är det konserter och då vill vi kunna hjälpa 
till mer.  
 
Har du blivit en mer fikasugen individ? 
 
Ja, det är mycket gott som bakas. 
 
Är du fikaberoende? 
 
Nä! Jo, kaffeberoende. 
 
Är det trendigt att fika? 
 
Ja, det är det. 
 
Tack att du ställde upp! 
 

Joakim Becker 
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Jocke S. Diktsida 
Navet 

Har aldrig gillat att stå 

i centrum. 

För allt handlar ju inte 

om en själv. 

Dataminne 

 

Minnet är kort endast ettor 

och nollor får räknas. 

Burken 

 

Svär trohet till burken 

som gjorde mig till 

skurken. 

Galjabacken 

 

Får jag komma och 

hänga med dig i backen. 

För du verkar vara en 

lugn en. 

Utanför 

 

Har alltid sett mig 

som en i mängden. 

Men har förstått nu  mer 

att jag är den som är utanför. 

Hösten 

 

Färgerna skimrar 

i olika färger. 

Mörkret kom. 

Sommaren sjöng på en  

sista sång. 

I den ljumma sommarbrisen. 

Njuter av vinden. 

Solen vinkar stillsamt adjö. 
Regn 

 

Regnet faller ner. 

Dropparna verkar 

bara bli fler. 

Naturen 

 

Ute i naturen 

hittar man djuren. 

Som inte vill bo  

inne i buren. 

Såsom myran som 

helst bor i  

stacken i skogen. 

Väder 

 

Väder och vind. 

Känner ingenting. 

Minnet 

 

Stor i sinne. 

Stor i minne. 

Målaren målar. 

Snickaren snickrar. 

Byggaren bygger. 

Orienteraren hittar. 

Mörker 

 

Ljuset falnar och 

mörkret tränger sig 

på. 

Tempraturen sjunker 

och allt känns så grå. 

Under graven 

 

Vi är alla ruttnande ben. 

Oh, oh, oh. 

Allting du är. 

Kan inte ta med det 

när du går. 
Så svårt att säga förlåt 

 

Himlen är jobbigt grå 

faller i gråt. 

Då det känns så jobbigt 

säga förlåt. 

Hela systemet dog 

när jag fick strömavbrott. 

Hela systemet dog när 

strömmen gick. 
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Faller ifrån himlen 

 

Det faller vita flingor 

ifrån skyn. 

Världen blir helt som 

förbytt i det nyskapta 

vita landskapet. 

Ängeln i mitt rum 

 

Det finns en ängel i 

mitt rum. 

Han vakar över mig 

varje stund. 

Jorden är rund. 

Tar mig en blund. 

När han finns där 

så behöver jag aldrig 

vara rädd. 

Maskiner 

 

Vi jobbar och sliter 

som djur. 

Vad ska det här vara 

bra för? 

Vi är ju inga  

maskiner som bara 

går och går. 

Vänskapen 

 

När vänskapen dör. 

Finns det alltid kvar 

en liten strimma att 

man ändå ska kunna 

hitta tillbaka  till det 

som fanns  

där tidigare. 

Kärleken 

 

Det finns inga hinder 

som går att undvikas. 

Men man kan gå igenom 

helvetets eldar för dem 

man älskar. 

Tankar 

 

Regnet droppar. 

Tårar som rinner. 

Tankar tänks och 

plötsligt försvinner. 

Så som folk försvinner 

under ett krig. 

Som om de aldrig hade  

funnits där eller existerat. 

 
Orden 

Orden tappade sin  

betydelse när man  

hade skrivit ner dem. 

För då var de bara 

tydliga för ögat men 

inte i minnet. 

Varför allt detta gnäll 

Varför gnäller alla på att 

de inte fick det de 

ville ha. 

Se på de som inte har 

något alls men ändå 

är glada för att de fortfarande 

är i liv. 

Tomt skal 

När man inte har några 

känslor  kvar. 

Då är vi bara 

tomma skal. 

Där vågorna går iland 

 

Vi sitter på en strand. 

Där vågorna går iland ibland. 

Du fångar mig i dina armar. 

Och omfamnar mig till  

havets glans. 

Mörka salars hemligheter 

 

I de mörkaste av salar 

finner man de 

dyraste skatter. 

Nämligen ovissheten och 

det lugn som många  

önskar finna. 
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Deep Rock Galactic          Deep Rock Galactic          Deep Rock Galactic             

Ulrik HallefjordUlrik HallefjordUlrik Hallefjord   
   

Till alla dataspels fantaster där ute. Vi känner alla till dom stora AAA spelen som är på väg, Till alla dataspels fantaster där ute. Vi känner alla till dom stora AAA spelen som är på väg, Till alla dataspels fantaster där ute. Vi känner alla till dom stora AAA spelen som är på väg, 

men det finns så klart några dataspel som inte är like väl publicerade. Jag ska börja skriva men det finns så klart några dataspel som inte är like väl publicerade. Jag ska börja skriva men det finns så klart några dataspel som inte är like väl publicerade. Jag ska börja skriva 

mina recensioner på dessa diamanter som har gått oupptäckta för många. Dessa är spel som mina recensioner på dessa diamanter som har gått oupptäckta för många. Dessa är spel som mina recensioner på dessa diamanter som har gått oupptäckta för många. Dessa är spel som 

jag rekommenderar kraftigt.jag rekommenderar kraftigt.jag rekommenderar kraftigt.   

   

Det spelet jag vill prata om här är Deep Rock Galactic. (Tillgängligt på spelbutik/plattformen Det spelet jag vill prata om här är Deep Rock Galactic. (Tillgängligt på spelbutik/plattformen Det spelet jag vill prata om här är Deep Rock Galactic. (Tillgängligt på spelbutik/plattformen 

STEAM) Ett spel som har en stor fokus på samarbete och problemlösning i en hetsig situat-STEAM) Ett spel som har en stor fokus på samarbete och problemlösning i en hetsig situat-STEAM) Ett spel som har en stor fokus på samarbete och problemlösning i en hetsig situat-

ion. Spelet tar roll att du som spelare, jobbar som gruvarbetare för Deep Rock Galactics bo-ion. Spelet tar roll att du som spelare, jobbar som gruvarbetare för Deep Rock Galactics bo-ion. Spelet tar roll att du som spelare, jobbar som gruvarbetare för Deep Rock Galactics bo-

lag, som specialiserar på utvinning från andra planeter. Tyvärr är detta jobb väldigt riskabelt, lag, som specialiserar på utvinning från andra planeter. Tyvärr är detta jobb väldigt riskabelt, lag, som specialiserar på utvinning från andra planeter. Tyvärr är detta jobb väldigt riskabelt, 

eftersom utomjordingarna på dessa planeter är inte särskilt vänligt sinnade. Ensam, eller eftersom utomjordingarna på dessa planeter är inte särskilt vänligt sinnade. Ensam, eller eftersom utomjordingarna på dessa planeter är inte särskilt vänligt sinnade. Ensam, eller 

med andra spelare, måste du gå under planetens yta på jakt efter resurser som du och Com-med andra spelare, måste du gå under planetens yta på jakt efter resurser som du och Com-med andra spelare, måste du gå under planetens yta på jakt efter resurser som du och Com-

paniet behöver. Och om du återvänder levande? Det är omdiskuterat. paniet behöver. Och om du återvänder levande? Det är omdiskuterat. paniet behöver. Och om du återvänder levande? Det är omdiskuterat.    

   

Du kan spela som 4 olika individer när du går ner under ytan på ett uppdrag. Skytten är ex-Du kan spela som 4 olika individer när du går ner under ytan på ett uppdrag. Skytten är ex-Du kan spela som 4 olika individer när du går ner under ytan på ett uppdrag. Skytten är ex-

pert på försvar och transport för laget, Maskinisten kan bygga upp ny terräng och automa-pert på försvar och transport för laget, Maskinisten kan bygga upp ny terräng och automa-pert på försvar och transport för laget, Maskinisten kan bygga upp ny terräng och automa-

tiska kanoner för att hålla mark fri. Borraren kan tunnla sin egen väg genom sten och hinder, tiska kanoner för att hålla mark fri. Borraren kan tunnla sin egen väg genom sten och hinder, tiska kanoner för att hålla mark fri. Borraren kan tunnla sin egen väg genom sten och hinder, 

samt elda upp anfallande insekter på håll. Spanaren är expert på att eliminera specifika fien-samt elda upp anfallande insekter på håll. Spanaren är expert på att eliminera specifika fien-samt elda upp anfallande insekter på håll. Spanaren är expert på att eliminera specifika fien-

der, och kan ta sej omkring blixtsnabbt på egen hand. Som resultat, så är ett väl co ordinerat der, och kan ta sej omkring blixtsnabbt på egen hand. Som resultat, så är ett väl co ordinerat der, och kan ta sej omkring blixtsnabbt på egen hand. Som resultat, så är ett väl co ordinerat 

lag den bästa chansen man har. Och om man spelar ensam, så får man fortfarande lite hjälp lag den bästa chansen man har. Och om man spelar ensam, så får man fortfarande lite hjälp lag den bästa chansen man har. Och om man spelar ensam, så får man fortfarande lite hjälp 

från en automatisk drönare (KODNAMN:BOSCO) som kan hjälpa dej i strid och i utvinning från en automatisk drönare (KODNAMN:BOSCO) som kan hjälpa dej i strid och i utvinning från en automatisk drönare (KODNAMN:BOSCO) som kan hjälpa dej i strid och i utvinning 

av svårt åtkomliga mineraler. av svårt åtkomliga mineraler. av svårt åtkomliga mineraler.    

   

Terrängen du har och göra med varierar från region till region. Från massiva underjordiska Terrängen du har och göra med varierar från region till region. Från massiva underjordiska Terrängen du har och göra med varierar från region till region. Från massiva underjordiska 

skogar till ytterst radioaktiva hålor. Men den största detaljen, är att vilken grotta du än går in skogar till ytterst radioaktiva hålor. Men den största detaljen, är att vilken grotta du än går in skogar till ytterst radioaktiva hålor. Men den största detaljen, är att vilken grotta du än går in 

i, så ser du aldrig samma sorters omgivning och hinder två gånger. Kartorna och grottorna i, så ser du aldrig samma sorters omgivning och hinder två gånger. Kartorna och grottorna i, så ser du aldrig samma sorters omgivning och hinder två gånger. Kartorna och grottorna 

skapas genom en imponerande slumpad generator, så varje uppdrag och varje situation be-skapas genom en imponerande slumpad generator, så varje uppdrag och varje situation be-skapas genom en imponerande slumpad generator, så varje uppdrag och varje situation be-

höver sin egen lösning. Det finns ingen teknik som funkar varje gång och den bästa planen höver sin egen lösning. Det finns ingen teknik som funkar varje gång och den bästa planen höver sin egen lösning. Det finns ingen teknik som funkar varje gång och den bästa planen 

man har kan fortfarande misslyckas. Skillnaden är om man kan improvisera snabbt nog, när man har kan fortfarande misslyckas. Skillnaden är om man kan improvisera snabbt nog, när man har kan fortfarande misslyckas. Skillnaden är om man kan improvisera snabbt nog, när 

allt annat går åt skogen. allt annat går åt skogen. allt annat går åt skogen.    

   

Uppdragen är också väldigt varierade. I vissa uppdrag så måste du bara utvinna en särskild Uppdragen är också väldigt varierade. I vissa uppdrag så måste du bara utvinna en särskild Uppdragen är också väldigt varierade. I vissa uppdrag så måste du bara utvinna en särskild 

mängd med ett visst material, i andra måste du utrota några särskilt farliga insekter. Ett upp-mängd med ett visst material, i andra måste du utrota några särskilt farliga insekter. Ett upp-mängd med ett visst material, i andra måste du utrota några särskilt farliga insekter. Ett upp-

drag kan involvera att hämta och reparera utrustning från ett annat lag etcetera. Men i grot-drag kan involvera att hämta och reparera utrustning från ett annat lag etcetera. Men i grot-drag kan involvera att hämta och reparera utrustning från ett annat lag etcetera. Men i grot-

torna finns det alltid mer man kan göra. Till exempel kan man utvinna guld och ädelstenar torna finns det alltid mer man kan göra. Till exempel kan man utvinna guld och ädelstenar torna finns det alltid mer man kan göra. Till exempel kan man utvinna guld och ädelstenar 
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för lite extra pengar på vägen hem, eller samla ihop explosiva mineraler för tillverkningen av för lite extra pengar på vägen hem, eller samla ihop explosiva mineraler för tillverkningen av för lite extra pengar på vägen hem, eller samla ihop explosiva mineraler för tillverkningen av 

extra resurser för att hålla laget vid liv. Det finns en mängd med alternativa mål för att få nya extra resurser för att hålla laget vid liv. Det finns en mängd med alternativa mål för att få nya extra resurser för att hålla laget vid liv. Det finns en mängd med alternativa mål för att få nya 

belöningar. Men man måste också överväga om det är värt den extra risken. Allt man samlar belöningar. Men man måste också överväga om det är värt den extra risken. Allt man samlar belöningar. Men man måste också överväga om det är värt den extra risken. Allt man samlar 

är inte värt mycket, om man inte återvänder hem. är inte värt mycket, om man inte återvänder hem. är inte värt mycket, om man inte återvänder hem.    

   

Emellan uppdragen kan man använda sina slantar och mineraler i basen som ligger i omlopp Emellan uppdragen kan man använda sina slantar och mineraler i basen som ligger i omlopp Emellan uppdragen kan man använda sina slantar och mineraler i basen som ligger i omlopp 

runt planeten. Från tillverkning av ny utrustning till imponerande kläder och dylikt. Och om runt planeten. Från tillverkning av ny utrustning till imponerande kläder och dylikt. Och om runt planeten. Från tillverkning av ny utrustning till imponerande kläder och dylikt. Och om 

man bara vill fira ett lyckat uppdrag med laget. Så har Abyss Bar allt som behövs för att fira man bara vill fira ett lyckat uppdrag med laget. Så har Abyss Bar allt som behövs för att fira man bara vill fira ett lyckat uppdrag med laget. Så har Abyss Bar allt som behövs för att fira 

lite. (Och reta upp DRGs commando eftersom du slösar på deras tid) Lycka till i hålorna lite. (Och reta upp DRGs commando eftersom du slösar på deras tid) Lycka till i hålorna lite. (Och reta upp DRGs commando eftersom du slösar på deras tid) Lycka till i hålorna 

gruvgrävare! Spelets Motto: ROCK AND STONE MINER.gruvgrävare! Spelets Motto: ROCK AND STONE MINER.gruvgrävare! Spelets Motto: ROCK AND STONE MINER.   

 

Lite firande efter ett uppdrag. (Och att reta chefen)           En resa i den underjordiska skogen. 

Dans Party!                                                                                  En av dom större varelserna…  

Håll er borta!                                                                                
Mörkret döljer hålans storlek…  

Jordbävning!                                                                              DRGs Högkvarter.  
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!VARNING! Detta spel är inte färdigt ännu! Medans det är tillgängligt, så arbetar ut-

vecklarna på att expandera det. Jag fick också tillgång till detta spel gratis. Men jag 

vill inte låta det påverka mitt omdöme.  

 

Vi har nog alla hört om dom gamla aztekerna, 

ett folk som enligt legenderna har hela städer 

och tempel av guld och en teknologi som inte 

sågs igen på hundratals år. Vi vet ju att dessa 

är endast legender, men att återskapa denna 

upplevelse är någonting vi alla skulle vilja se.  

I Curse Of The Dead Gods så tar du manteln 

av en utforskare och äventyrare, som har upp-

täckt platsen av en av dessa tempel, men det 

han hittar i det visar sej vara mer än han väntade sig. 

 Från början, så visar templet att den enda vägen ut är att resa genom den. Men inte ens din 

död kan befria dej från templets labyrint. Så fort du gick in så blev du märkt av templets 

magi, och du blir tvungen att kämpa emot denna förbannelse. Varje gång du går ner, så blir 

farorna och utmaningarna annorlunda. Så din förmåga att anpassa dig kommer att prövas. 

På resan ner i templet så kommer du att 

stöta på dess bevakare. Varelser från en 

annan existens kommer att göra allt 

dom kan för att stoppa dig. Strategi och 

snabbhet är dina bästa vapen, eftersom 

det är okänt vilken utrustning du kom-

mer att hitta på vägen. Själva templet 

utgör också en fara, eftersom ett antal 

fällor och andra hinder finns på vägen. 

Men dessa kan även användas till din fördel… 

Men templet följer sina egna regler. Ju djupare 

du går, och desto mer blod du är villig och upp-

offra, desto fler förbannelser tar effekt. Varje för-

bannelse du får kommer att ändra reglerna du 

måste följa. Fiender kan börja explodera spon-

tant, eller guldmynten du behöver börjar för-

svinna, ända tills den femte och sista förbannel-

Recension På Curse Of The Dead Gods 
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sen… som kommer att sakta ebba livet ur dej. Men det finns sätt att bryta dom….. 

Din utrustning du har från början 

kommer inte att hjälpa i det långa 

loppet. Du måste skaffa nya vapen 

och reliker för att jämna ut odd-

sen. Allt från machetes till revolv-

rar eller spjut till pilbågar kan 

upphittas.  Men alla dessa vapen 

har sina styrkor och svagheter, 

kombinationen bland dessa kan 

också ge olika alternativ när du 

kämpar mot templets vakter. Reli-

ker kommer också att ändra reglerna till din fördel, från att minska kostnaden av utrustning-

en i templets altare, till att läka dina sår när fiender faller till templets fällor, allt kan använ-

das, beroende på hur din taktik gäller. Men all denna utrustning har ett pris, i guld, eller 

blod. 

Döden är tyvärr oundviklig. Detta spel är fullständigt skonlöst i sin natur. Hur skicklig du än 

är så kommer da ta många försök för att upptäcka templets hemligheter. Men varje gång du 

dör, så lär du dej något 

nytt om templets 

gångar. Plus, gudarna 

som bevakar templet 

kanske bestämmer sig 

hjälpa dej. Om du tar 

med några saker dom är 

intresserade av. Men 

förbannelsen vilar inte, 

och det får inte du häl-

ler göra om du vill hitta 

en väg ut. Mörkret kan 

hålla faror värre än du 

tror… 

 

Ulrik Hallefjord 
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Day of Dragons 
Är ett helt nytt spel som jag gillar väldigt mycket 
och är Beawesome Games första spel. Än så 
länge som jag skriver det här så är spelet i Alpha 
stadiet och det vill säga att det ännu inte är fär-
digt. Vad spelet går ut på är att överleva och man 
får välja mellan olika drakar och det kommer att 
finnas vissa andra varelser som man kan spela 
som också men först å främst är det drakar som 
gäller. Än så länge finns det bara 3 drakar att 
välja men det kommer att komma mera. 

De tre drakarna man kan välja än så länge är. 

 Eldwyvern 
 Plasmadrake  
 Elddrake 

Alla drakar har sina egna egenskaper och har man sett Draktränaren en tecknad data anime-
rad film av Dream Works så förstår man var inspirationen till varför EldWywern kan tända 
eld på sig själv, för det kan en drake i den filmserien göra och också så är plasma draken in-
spirerad av Draktränaren. Det skulle inte förvåna mig om det har tagits inspiration från lite 
alla håll när det kommer till drakarna. 

Wyvern som sagt kan göra så hela dom brinner och kan spruta eld. Plasma draken kan bli 
osynlig och skjuter plasmakulor och har den längsta attack räckvidden utav de tre. Elddraken 
kan som wyvern spruta eld men inte klä sig i eld men den kan se i typ i värme syn så om du 
vill ha möjlighet att kunna se när sandmasken pookie kommer under marken kan du göra 
det. Pookie är en fiende i spelet som äter drakar. 

De drakar som man kan spela som kommer att få nya modeller så de är bara tillfälliga men 
kommer fortfarande att ha de funktioner som de har och kommer att döpas om till de namn 
som spelskaparen hade tänkt att de skulle heta. När du läser det här har nog spelet fått en del 
uppdateringar som sagt och har nog fått en eller två nya drakar som man kan spela som. Jag 
fick nyligen veta att en av kickstarter drakarna kommer snart att kunna spela som och den 

drakmodellen är också tillfällig. Animerarna och model-
skaparna är i fullt arbete för att göra så att Day of Dragons 
kommer få exklusiva drakar som bara är till för spelet.  

De modeller som ändvänds just nu är modeller köpta från 
unity asset store en sida på internet där du kan köpa färdiga 
modeller till spelskapare programmet unity.  

För de som inte vet vad kickstarter är för något. Det är en 
sida på internet som personer kan vända sig till om de har 
en ide till något. Som typ ett spel. Personen visar upp 
kanske en demo för vad de har tänkt och berättar vad som 
kommer att bli i framtiden i spelet.  
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Om folk gillar vad de ser och läser så kan de do-
nera pengar till projektet och som tack kan de få 
belöningar som själva spelet och beroende på hur 
mycket de har donerat kan få vissa saker som är 
mer exklusiva som tack. 

Jag är en av de som donerade pengar till kickstar-
ter men jag la inte mer än omkring 180 kr. Men 
jag kommer att få några saker som är exklusiva 
men spelskaparen Jonathan Slabaugh också kallad 
Jao har sagt att när nestning systemet kommer in 
i spelet kommer man med en partner para sig och 
lägga ägg så kan en person som inte var med på 
kickstartern få en chans till att få något som var 
exklusivt för kickstater så det är inte helt låst för 
andra spelare. Det är bara en drake som jag vet 
som är endast kickstarter spelare kan få och det är 
hybrid draken som inte kan para sig. Spelet ska också få ett singelplayer läge och då kommer 
man kunna spela som alla drakar även de exklusiva kickstater drakarna. Än så länge kan man 
bara spela online läget med andra personer från hela värden. 

Day of Dragons lyckades få in 533,938 dollars på kickstartern och det är omkring 508,2240 i 
svenska kronor. Tyvärr när det oftast blir så stora summor så blev det ett rejält drama om spelet. 
Folk började säga att det var en bluff och att de som donerat var det synd att de har blivit lurade 
och avråda folk att köpa spelet när det väl släpptes på steam den 4 december 2019.  

Jao skaparen av Beawesome Games hade inte någon som kunde ta hand om upproret som blev 
och Jao själv betedde sig tyvärr inte särskilt professionellt och det slutade med att Jao fick ta sig 
ifrån sociala medier helt och hållet. En del som stöttade spelet fick mer eller mindre hat kom-
mentarer och det hela var en stor röra. Jag såg till att hålla mig utanför dramat och bara läste lite 
vad som pågick. Som sagt kommer nog mycket att ändras när du väll läser det här och du kan sä-
kert hitta mer information om det dramat för det skulle bli för mycket att skriva om jag skulle ge 
mer i klartext för vad som hände. 

Just nu ser jag fram emot att se hur spelet kommer att ändras och se vart det kommer att gå nå-
gonstans.  

Malin Haglund 
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Det finns många spel där värl-

dens undergång är i verkan. En 

situation av olika slag som re-

sulterar i att länder, folkslag 

och hela regeringar bara slutar 

fungera. Resultatet är oftast 

kaos, följt av en civilisation 

som blir tvungen att gå väldigt 

långt för att överleva denna 

kollaps. I spelet Frostpunk föl-

jer du en sådan händelse. Men 

i en annan riktning än det andra som ses i spelvärlden. 

Situationen som inträffat är en plötslig, oförklarlig kylning på hela planeten.  Spelet utspelas 

i den victorianska industrialisering i London, där kol och ånga har blivit grunden för nästan 

all teknik. Kylan kom så plötsligt att kolonier världen över, frusits inne fullständigt, samt 

plötslig matbrist och plötsligt ökat behov av mer värme har slagit till hårt över hela brittiska 

imperiet. Som lösning så har stora mängder av Londons folk evakuerats norrut, till stora 

koldepåer där massive generatorer har byggts. Dessa massiva torn av rent stål är folkets 

sista hopp mot kylan som är på väg. Du är i kommando av en av dessa evakueringar. Du är 

det folkets Kapten. 

Allt som behövs är en plan. Att bygga en av dom sista städerna på planeten är en tuff match, 

så du måste bryta mot rätt många etiska regler för att garantera stadens överlevnad. Folk 

kommer att stryka med i tjänst av staden och du måste acceptera att arbetskraft och folkets 

liv är en resurs. Du måste bygga husrum, jaktmetoder, ny teknik och även förbättra genera-

torn, som är stadens bultande hjärta. Men kylan blir bara värre. Du kan pressa genertorn för 

att hålla husrum och arbetsplatser varma, men att pressa den för mycket kan ge katastrofala 

resultat. Om du får slut på kol för den, eller om den går sönder så kommer staden att sakta 

frysa ihjäl. 

Du måste bestämma hur långt du är 

villig att gå. Du väljer lagarna och ord-

ningarna som folket följer. Några lagar 

utesluter varandra, och några kan leda 

till oförutsedda konsekvenser. Hur ser 

du på behovet av barnarbete? Eller vill 

du pressa folket till sitt yttersta genom 

att tvinga fram arbetspass genom hela 

natten?  

Recension FROSTPUNK Ulrik Hallefjord 
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Ska du utöka maten du har tillgång 

till genom att blanda i sågspån i ma-

ten? Alla dessa lagar bestämmer sta-

dens framtid. Men eventuellt måste 

du se om du börjar gå för långt. Lag 

och ordning kan leda till bildandet 

av en despotisk stat medans religiös 

inspiration till folket kan leda till 

fanatisk tyranni.  Men båda av dessa 

kan bli en nödvändighet, där du 

måste använda avrättningar eller 

spioneri för att behålla din kontroll över staden. Om du låter folkets irritation eller för-

svunna hopp att ta över, så riskerar du att starta en full revolt. Rädsla och makt är ett vapen 

du måste hålla. Alternativt, så kan du förlita dig på manipulation och missinformation för 

att hålla folk på plats. I det långa loppet är folks liv sekundära. Staden. Måste. Överleva. 
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Hjärtinfarkt  
En Hjärtinfrakt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjär-

tats kranskärl så blodet inte kan passera som det brukar. Den del av hjärtat som skulle ha tagit 

emot blodet från det tilltäppta kranskärlet får syrebrist och hjärtmuskeln skadas.  

Vid hjärtinfarkt kan hjärtat skadas så att det inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtin-

farkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård, desto 

större är möjligheten att begränsa hjärtinfarktens utveckling.  

Symtom vid hjärtinfrakt  

Det här är några vanliga symtom vid en hjärtinfrakt  

Stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna 

Obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna; Illamående, 

Andnöd; Kallsvettning,  Rädsla och ångest, Värk i ryggen, Hjärtklappning och yrsel, Influensa-

liknande besvär samtidigt med bröstsmärtor. 

Det är inte säkert att du får ont i bröstet om du är äldre eller har diabetes och får hjärtinfarkt. 

Symtomen kan då vara diffusa, som andnöd eller stark trötthet. Det kan göra mindre ont och 

du kanske inte tror att det är så allvarligt. 

När jag själv drabbades av hjärtinfarkt så fick jag väldigt ont i magen, och väldigt ont i höger 

arm och så svimmade jag av. När ambulansen kom så satte de på mig EKG de såg på en gång 

att jag hade fått hjärtinfrakt och ambulansen körde mig till Ryhov i Jönköping.  

Bröstsmärtor är en av de vanligaste anledningarna att söka akut sjukhusvård. Att du har ont i 

bröstet behöver inte betyda att du har ett hjärtproblem. De kan uppstå på grund av många 

andra orsaker, till exempel följande: 

Irritation av slemhinnan i nedre delen av matstrupen 

Sjukdomar i magsäck och gallblåseväggen 

Sjukdomar i lungan 

Besvär i bröstkorgen eller överkroppens muskler 

Infektioner 

ångest eller oro. 

När och var ska jag söka vård? 
Ring 112 om du eller någon annan har något eller några av följande symtom: 
Du har en tryckande eller krampartad smärta i bröstet som inte går över. Du har en oklar och 
obehaglig känsla i bröstet som varar längre än 15 minuter och som du inte vet vad den beror på. 
Du har ont i bröstet och samtidigt är andfådd och kallsvettig eller har bröstsmärtor i kombinat-
ion med oregelbundna hjärtslag. Någon har svimmat och är avsvimmad längre än en minut. Du 
kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. 
 
Undersökningar 
Om du har bröstsmärtor som kan bero på en hjärtinfarkt tas ett EKG som kan ge läkaren in-
formation om hjärtat påverkas av syrebrist. EKG innebär att tio elektrodplattor fästs över brös-
tet och över handleder och fotleder. EKG-plattorna kan sättas fast redan hemma eller i ambu-
lansen av ambulanspersonalen. De skickar resultaten till sjukhuset så att en läkare kan titta på 
dem. 

https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/ont-i-brostet/
https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/ont-i-brostet/
https://www.1177.se/Ostergotland/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-telefon/om-1177-vardguiden-pa-telefon/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/matningar/ekg/
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Om du läggs in på en hjärtintensiv-avdelning får du också ha EKG-plattor på dig för att vård-
personalen ska kunna övervaka om hjärtat får syrebrist eller rytmstörningar. 
Du får lämna blodprover med några timmars intervall för att läkaren ska kunna avgöra om 
hjärtmuskeln har skadats och i så fall hur mycket. 
En ultraljudsundersökning av hjärtat görs alltid för att avgöra hur stor hjärtinfarkten är och 
hur den har påverkat hjärtats pumpförmåga. 
Oftast görs också en kranskärlsröntgen för att kartlägga kranskärlen. Då för läkaren in en 
tunn plastslang som kallas kateter genom ett blodkärl i ljumsken eller handleden upp till 
hjärtats kranskärl. När ett kontrastmedel sprutas in syns de förträngningar som eventuellt 
finns i kranskärlen.. ibland får du göra ett arbetsprov, som visar hur hjärtat pumpar under 
fysisk ansträngning. Ett arbetsprov utförs på en motionscykel eller på ett löpband. Under 
provet kontrolleras symtom, puls, blodtryck och EKG. 

Behandling 
Om du fått en hjärtinfarkt behöver kranskärlet som har täppts till av en blodpropp öppnas så 
snabbt som möjligt så att blodet åter kan passera som det ska. Det görs vanligtvis med en så 
kallad akut ballongvidgning av kärlen och i vissa fall med ett blodproppslösande läkemedel. 
Du får också behandling med andra typer av läkemedel efter utskrivningen. Desto snabbare 
kärlet kan öppnas, desto större är chansen att blodflödet till hjärtmuskeln återställs och 
hjärtskadan minimeras. Om du bor i närheten av ett sjukhus som kan göra akut ballongvidg-
ning brukar ambulansen köra direkt dit. Om du befinner dig mer än två timmars transport-
tid från ett sådant sjukhus kommer du i stället att få propplösande läkemedel redan hemma 
eller i ambulansen på väg till sjukhuset.  
Vid en ballongvidgning för en läkare in en plastslang genom ett blodkärl i armen eller ljums-
ken in till det kranskärl som har en förträngning eller stopp. Ballongen placeras mitt över 
förträngningen och fylls med vätska så att den blir uppblåst under någon minut. Då vidgas 
kärlförträngningen så att blodflödet förbättras. Ballongvidgning görs i samband med en 
kranskärlsröntgen om undersökningen visar att det är lämpligt. 
Ibland hittar läkaren förträngningar på flera ställen i kranskärlen eller på svårbehandlade 
ställen. Det kan då bli svårt att göra en effektiv ballongvidgning. Då kan läkaren i stället göra 
en kranskärlsoperation, en så kallad bypass-operation. Operationen görs för att leda blodet 
förbi förträngningarna i hjärtats kranskärl, vilket förbättrar blodcirkulationen så att hjärtat 
får mer syre. Det här lindrar besvären vid kärlkramp och minskar risken för ny hjärtinfarkt.. 

Instabil kärlkramp före infarkten 
Det är vanligt att ha haft instabil kärlkramp under dagar eller veckor innan hjärtinfarkten. 
Symtomen är obehag i bröstet eller svårigheter att andas vid lätt ansträngning eller till och 
med när du vilar. Instabil kärlkramp kan vara tecken på en hotande hjärtinfarkt. Det är en 
varningssignal som betyder att du genast ska ta dig till sjukhus för undersökning.  

Du får behandling med blodproppshämmande mediciner om du har kärlkramp för att för-
hindra att det bildas en propp och en hjärtmuskelskada. Det är samma behandling som vid 
akut hjärtinfarkt. Samtidigt måste du vanligtvis genomgå en kranskärlsröntgen för att läka-
ren ska kunna utreda om kärlen är förträngda och om det behövs en ballongvidgning eller 
bypass-operation. Instabil kärlkramp och hjärtinfarkt brukar sammanfattas i begreppet akut 
kranskärlssjukdom. Ungefär hälften av alla hjärtinfarkter inträffar plötsligt utan besvär 
av kärlkramp. 
 
Anders Johansson 
Källa: 
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartbesvar-och-
hjartfel/hjartinfarkt/ 

 

https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/bildundersokningar-och-rontgen/kranskarlsrontgen/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/kroppsundersokningar/arbetsprov/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/behandling--hjalpmedel/operationer/operationer-i-hjartat/kranskarlsoperation--bypass-operation/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/karlkramp/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartbesvar-och-hjartfel/hjartinfarkt/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/hjartbesvar-och-hjartfel/hjartinfarkt/
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Japancrate! 

Har du ett intresse av Japan som jag har så har du 

kanske hört talas om Japancrate men om du inte 

har så är det en som en prenumeration fast istället 

för att det kommer en tidning en gång i månaden så 

kommer det en låda med godis från Japan. Eller om 

du har valt en av de andra lådorna som man kan 

prenumerera på. 

Du vet inte vad du får men det är också det som jag 

själv tycker är roligt med det. Deras andra lådor har 

annat än bara godis men godislådan är nog deras 

mest populära låda och vad de hade först att erbjuda 

när företaget startade för 5 års sedan. De hade 5 årsjubileum nu i september 2019 men jag hop-

pade över den lådan. 

Det finns tre olika sorlekar på lådorna för godislådan. 

Mini är den minsta och innehåller 5 saker.  

Original är den mellanstora lådan och innehåller 10 saker.  

Den sista är premium som innehåller 18 – 20 saker. 

Jag har valt premium lådan och har betalat för tre månader. Jag får då lådan för oktober, novem-
ber och december. Det kostar lite som sagt så jag kommer inte att fortsätta med min prenumerat-
ion när jag har fått den sista lådan men kommer troligen att beställa igen någon gång i framtiden. 
 
När jag beställde för första gången för att testa så valde jag att betala för en månad så jag fick bara 
en låda.  En låda kostar 35 dollar och är på ett ungefär 345 kr. Går man efter att betala för en låda i 
månaden kan man själv bestämma om man vill ha lådan för nästa månaden och vad jag har upp-
fattat så kan man inte styra det när man har betalat för mer än en låda. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Premium lådan. 

För en månad. 

345 kr månaden. 

Total pris 345 kr 

Premium lådan.  

För 3 månader. 

325 kr månaden. 

Total pris 975 kr. 

https://www.japancrate.com/subscribe/1602525996/1602525992_month-to-month
https://www.japancrate.com/subscribe/1602525996/1602525993_3-month-prepay
https://www.japancrate.com/subscribe/1602525996/1602525993_3-month-prepay
https://www.japancrate.com/subscribe/1602525996/1602525994_6-month-prepay
https://www.japancrate.com/subscribe/1602525996/1602525994_6-month-prepay
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Man kan välja en prenumeration för 12 månader om man vill och du får rabatt av att beställa för 
mer än en månad. Dessutom är du en ny prenumerant så har de alltid en present för nya kunder 
och är du redan en prenumerant så kan du ta del av det också genom att bytta din prenumerat-
ion. Om du typ betalar för en låda i månaden och väljer att byta till 3 månaders prenumeration så 
får du ta del av det roliga som de skriver på deras hemsida. 
 
Den stora anledningen till varför jag bytte upp mig till 3 månader var så att jag kunde få en Poke-
mon nalle med Halloween tema. Du får en av 3 stycken varianter av pikachu nallar och det är en 
överasking och som ni kan se på bilderna så är det min låda för oktober och där ser ni min nya 
pikachu också.  
 
Jag har varit väldigt nöjd och om du har samma intresse av Japan eller bara gillar att testa godis 
från andra länder så rekommenderar jag Japancrate och du kan själv avsluta din prenumeration 
utan problem om du bara vill ha en låda. Det finns fler som exempel  tokyotreat  som har samma 
tjänst som Japancrate men dom har jag inte testat så jag kan tyvärr inte säga hur de är men har 
planer på att testa deras låda också någon gång. 
 
Jag har också testat köpa två lådor med Gacha Gacha. Det är 6st leksakskapslar i varje låda som 
kommer från leksaksautomater från Japan. Det kan vara allt från pokemon figur till annat smått 
och gott som man kan samla på. Precis som i en leksaksautomat så vet du inte vad du får för figur 
eller sak. En låda i månaden kostar 28 dollar ungefär 268kr. Har tänkt testa Umai lådan någon 
gång också så vi får väl se om jag skriver en ny artikel om det i framtiden. 
Malin Haglund 
 
 

Källa: https://japancrate.com/ 
 

https://japancrate.com/


Om att läka sitt liv 
Ett litet budskap jag fick lära mig av en vän en gång i tiden. 

Lycka kan vara ett val. 

Att välja glädje handlar  

om att växa och utvecklas. 

Om du mår dåligt, försök att läka din oro 

och testa att önska dig något när 

du ser en nyckelpiga. 

 

 


