ligger bristande ledarskap,
enligt Maria Rydén. När chefen inte är tillräckligt erfa-
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sätter vi oss i personalrum- alla inte kan ta det utan kän- ferna ta, säger underskötersmet och försöker prata ige- ner sig påhoppade, säger kan Lena Gustavsson.
kollegan Aster Berg.
nom det, säger hon.
SOPHIA ADLER

innan. År 2012 arrangerades 27
mässor att jämföra med 17 under
2011. METRO

Sci-fi. Här intar Battlestar
Galactica Göteborg
Jagaren Småland vid Packhuskajen färdas genom yttre rymden tre helger i rad.
Hundratals sci-fi-entusiaster
från hela världen invaderar
nu Göteborg för att leva i
Battlestar Galacticas universum.
Alla gluggar på skeppet är
övertäckta för att fördunkla
faktumet att vi är kvar på
jordens yta.
Specialdesignade monitorer, skyltar, ljus och ljudsystem är på plats – för till skillnad från i filmens värld kan
inga specialeffekter läggas på
i efterhand. När kaptenen
ger order om eld måste torpeden också höras i högtalarna.
– Vi måste se till att effekterna fungerar i realtid, säger
Cecilia Dolk, på Alternaliv
som står bakom lajvet.
Hon har jobbat dygnet
runt med förberedelserna sedan september. Tillsammans
med resten av arrangörsteamet styr hon händelseut-

Cecilia Dolk och Jonny Hjorter undersöker reaktorkonsolen som visar hur skeppet motor mår. FOTO: CHRISTINA BLOM

Rollspelet

” Att vara en cylon,
det är det mest
tabubelagda.”
Cecilia Dolk, Alternativet

vecklingen med datorer från
kafébåten ”Våfflan” bredvid.
De 140 olika rollerna har
alla en flera sidor lång bakgrundsprofil, men ju längre
spelet går, desto mindre kan
arrangörerna
kontrollera
hur de utvecklas.
Samtidigt vet ingen om
det finns fiender ombord, eftersom de kan härma mänskligt utseende.
– Att vara en cylon, det är
det mest tabubelagda som
kan ske, säger Cecilia Dolk.
Forskningsskeppet är på
flykt från dem, onda robotar
som har förintat större delen
av mänskligheten i Battlestar
Galactica.
TOBIAS ANDERSSON ÅKERBLOM

140 personer lajvar
140 personer kommer tre helger i rad att utgöra besättning och resenärer på forskningsskeppet Celestra.

Specialdesignade skyltar har satt
över alla detaljer som avslöjar att
deltagarna egentligen befinner sig
på ett svenskt stridsfartyg.

Cecilia Dolk, Mattias Strandberg,
Marcus Adell, Sebastian Utbult.
FOTO: CHRISTINA BLOM

Mattias Strandberg deltar
i övningarna. FOTO: CHRISTINA BLOM

Jonny Hjorter och Cecilia Dolk.
FOTO: CHRISTINA BLOM

Några platser finns ännu kvar
till lajvet som börjar i dag,
men de kommande två helgerna är redan slutsålda.

Deltagare från alla kontinenter utom Sydamerika och Australien finns representerade
– häromdagen såldes en plats
till en deltagare från Kina.
Vid bokningen kunde deltagarna beställa olika kostymmodeller – vissa sålde slut
omedelbart. METRO

