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STARGATE
MEDLEMSBLAD FÖR CLUB COSMOS

Hostcon 2022. Typsnitt: Anna Kashubina.

Kongressen närmar sig!
Stargates
oktobernummer
Vår lilla höstkongress börjar nu närma sig och vi
har ett preliminärt program. Mer om det finns att
läsa här på första sidan. Om man har lite svårt
att vänta tills kongressen börjar så kan man
sysselsätta sig med det quiz som finns på sidan
två.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Kommande aktiviteter
Pubkvällar
Nästa digitala pubträff är i morgon! För mer
information om de fysiska och de digitala
pubmötena mejla:
info@clubcosmos.net
Filmtävling
Filmtävlingen är öppen till och med den 31
oktober. För mer information se:
http://clubcosmos.net/competitions.php
Höstkongress
Årets höstkongress kommer att hållas i
Argostugan den 12 november. Vi kommer bland
annat att få lyssna på boktips från Glenn och
föredrag från Martin och Patrik.
Julmiddag
Club Cosmos julmiddag kommer att hållas
under slutet av året.

KONGRESSEN RYCKER NU
ALLT NÄRMARE. OM EN
MÅNAD SAMLAS VI FÖR
HOSTCON!
Under de coronatider som har rått har
vår traditionsenliga höstkongress fått
stryka på foten. Men icke mer! Nu är
det snart dags för en gemytlig liten
höstkongress som återigen kommer att
hållas i Argostugan!
Kongressen kommer att gå av stapeln
den 12 november och dörrarna slås
upp lite innan kl 15.00 då
välkomsttalet kommer att hållas. Som
vanligt är kongressen gratis för Club
Cosmos medlemmar och klubben
kommer också att bjuda på lite fika.

Det preliminära programmet ser ut som följer:
Tid

Aktivitet
Öppning och välkomsttal, kanske en
15:00
välkomstdrink
15:30 Bok- och skyddstips
Debatt: Hur hade Världarnas Krig slutat om
16:00
martianerna blev infekterade med zombievirus?
Presentation av Martin: Någonting med
17:00
tentakler
18:00 Paus för intag av mat och dryck
Presentation av Patrik C: Någonting utan
19:30
tentakler? Med öl?
20:30 Filmvisning och omröstning
21:30 Quiz med smittsamma musikstycken
22:18 Avtorkning och paketering av medlemmarna

Under kongressen kommer det att
hållas en rad olika programpunkter.
Först ut kommer Glenn att tipsa om
olika spännande böcker vilket brukar
vara mycket uppskattat. Därefter leder
Peter Bengtsson en debatt om virus.
Under kvällen kommer vi också att få
höra på föredrag från Martin
Andersson (antagligen något
tentakelrelaterat) och Patrik
Centerwall (antagligen utan tentakler,
men vem vet).
Kongressens logga gjord av Anna Kashubina.

En spännande punkt under kvällen blir
också filmvisningen med bidragen
från den filmtävling som hållits under
året. Den följs av en omröstning för att
utse tävlingens vinnare.

För mer information se kongressens hemsida:
https://hostcon.clubcosmos.net

KÄNDA BÖCKER
s.2

NEPTUNUS
s.3

Vi ses på HostCon!

I DET HÄR NUMRET
KONGRESSEN
s. 1
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LITTERATURQUIZ

Vilken bok?
Det finns otaliga fantastiska böcker inom fantastikgenren. Somliga
fångar läsaren redan i det första stycket, andra tar det längre tid att
komma in i. Frågan är dock om nedanstående böckers inledningar har
fångat oss och om vi kan komma ihåg från vilka böcker de kommer.
Nedan finns således de första raderna i olika fantastikböcker samt två
ledtrådar till vilken bok det rör sig om. Känner ni igen någon av dem?
Svaret finns längs ned på sista sidan.

Bok 1
The house stod on a slight rise just on the edge of the village. It stood on
its own and looked out over a broad spread of West Country farmland.
Not a remarkable house by any means – it was about thirty years old,
squattish, squarish, made of brick, and had four windows set in the front
of a size and proportion which more or less exactly failed to please the
eye.
Ledtråd 1. Sju gånger sex.
Ledtråd 2. Har du kommit ihåg din handduk?

Bok 2
Matdags. Jag ser flickan komma mellan de överlastade
laboratoriebänkarna. För ett ögonblick försvinner hon bakom den vita
dunken med destillerat vatten. Nu kommer hon rakt mot mig. Hon har
grön fotsid rock, munskydd av pressad plast och en mycket oklädsam
mössa av crêpepapper. Mössan är vid, rynkad i kanten och neddragen till
ögonbrynen. Den liknar en badmössa från tjugotalet. På händerna bär
hon talkade gummihandskar. Hon håller händerna korsade över bröstet
och skjuter den stålglänsande vagnen med magen. På vagnen står
flaskorna och behållarna övertäckta med grön duk.
Ledtråd 1. Författaren har vunnit flera priser däribland Aniarapriset.
Ledtråd 2. Huvudpersonen heter Ypsilon.

Bok 3
Now consider the tortoise and the eagle.
The tortoise is a ground-living creature. It is impossible to live nearer
the ground without being under it. Its horizons are a few inches away. It
has about as good a turn of speed as you need to hunt down a lettuce. It
has survived while the rest of evolution flowed past it by being, on the
whole, no threat to anyone and too much trouble to eat.
Ledtråd 1. Författaren har skrivit över 40 böcker i samma universum.
Ledtråd 2. Det är inte lätt att vara en gud.

Bok 4
Den bok jag nu sätter mig ner att skriva måste verka meningslös på
många – om jag alls vågar tänka mig, att ”många” får läsa den –
eftersom jag alldeles självmant, utan någons order, börjar ett sådant
arbete och ändå inte själv är riktigt på det klara med vad avsikten är. Jag
vill och måste, det är alltsammans. Allt mer och mer obönhörligt frågar
man efter avsikten och planmässigheten i vad som göres och säges, så
helst inte ett ord ska falla på måfå – det är bara författaren till den här
boken som har tvingats gå motsatta vägen, ut i det ändamålslösa.

Bok 6
When a man you know to be of sound mind tells you his recently
deceased mother has just tried to climb in his bedroom window and
eat him, you only have two basic options. You can smell his breath,
take his pulse and check his pupils to see if he’s ingested anything
nasty, or you can believe him. Ringil had already tried the first
course of action with Bashka the Schoolmaster and to no avail, so
he put down his pint with an elaborate sigh and went to get his
broadsword.
“Not this again,” he was heard to mutter as he pushed through into
the residents’ bar.
Ledtråd 1. Författaren har här skrivit fantasy till skillnad från sin
vanliga genre science fiction.
Ledtråd 2. Författaren har varit hedersgäst på en kongress i
Göteborg.

Bok 7
His wife had held him in her arms as if she could keep death away
from him.
He had cried out, “My God, I am a dead man!”
The door to the room had opened, and he had seen a giant, black,
one-humped camel outside and had heard the tinkle of the bells on
its harness as the hot desert wind touched them.
Ledtråd 1. Skriven 1971 som första delen i en serie.
Ledtråd 2. Maritim farkost på en flod.

Bok 8
As I dressed that morning I ran over in my mind the long list of
statistics, evasions, and exaggerations that they would expect in my
report. My section – Production – had been plagued with a long
series of illness and resignations, and you can’t get work done
without people to do it. But the Board wasn’t likely to take that as
an excuse.
Ledtråd 1. Boken skrevs 1952.
Ledtråd 2. Tuff reklambransch.

Bok 9
The ticking of the conference room’s antique clock was deafening
as the Hereditary President of the People’s Republic of Haven
stared at his military cabinet. The secretary of the economy looked
away uncomfortably, but the secretary of war and her uniformed
subordinates were almost defiant.
“Are you serious?” President Harris demanded.
Ledtråd 1. Författaren har även skrivit serien Empire of Man och
Safehold.
Ledtråd 2. Serien är militär-SF med mycket ära.

Bok 10
Mitt första möte med min Doris lyser
med ljus som kan försköna själva ljuset.

Ledtråd 1. Författaren föddes i Göteborg.
Ledtråd 2. Drog.

Ledtråd 1. Diktverk.
Ledtråd 2. Författaren är nobelpristagare.

Bok 5

Bok 11

There was Eru, the One, who in Arda is called Ilúvatar; and he made
first the Ainur, the Holy Ones, that were the offspring of his thought,
and they were with him before aught else was made.

”Rejoice, Wei Wuxian is dead!”
It hadn’t been a day since the Siege of the Burial Mound, and the
news had already flown across the entire cultivation world as if it
had sprouted wings.

Ledtråd 1. Namnet på boken är taget från tre ädelstenar som figurerar i
verket.
Ledtråd 2. Prequel till känd trilogi.

Ledtråd 1. Kommer ursprungligen från Kina.
Ledtråd 2. Har filmatiserats med Xiao Zhan och Wang Yibo i
huvudrollerna.
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BILD

Page 3 Neptunus
Förra månaden tog James Webb-teleskopet
nedanstående bild över Neptunus och dess ringar.
Teleskopets Near-Infrared Camera (NIRCam) fångade
flera tydliga ringar och stoftmoln.

Tidigare har Voyager 2 fotograferat dessa ringar när den passerade Neptunus år 1989
men detta är den första gången som det har tagits en infraröd bild av ringarna.
För mer information se:
https://www.nasa.gov/image-feature/neptune-shows-off-its-rings-in-near-infrared-light

Bok 1 – The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy av Douglas Adams.
Bok 2 – En levand själ av P.C. Jersild.
Bok 3 – Small Gods av Terry Pratchett.
Bok 4 – Kallocain av Karin Boye.
Bok 5 – The Silmarillion av J.R.R. Tolkien.
Bok 6 – The Steel Remains av Richard Morgan.
Bok 7 – To Your Scattered Bodies Go av Philip José Farmer.
Bok 8 – The Space Merchants av Fredrik Pohl och C.M. Kornbluth.
Bok 9 – On Basilisk Station av David Weber.
Bok 10 – Aniara av Harry Martinson.
Bok 11 – Grandmaster of Demonic Cultivation av Mo Xiang Tong Xiu

Text och foto (där inget annat anges): Louise Bengtsson Rylander.
Om någon vill bidra med en liten text om en fandomaktivitet, astronomi eller dylikt som hade passat in i medlemsbladet, mejla gärna
info@clubcosmos.net
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