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Gävle, vid ”Gudinna vid hyperboreiskt hav” a.k.a ”Fnasket i plasket”
Gefle Science-Fiction högtidlighåller Towel-Day

Towel-Day
Varje år, den 25:e maj firas minnet av Science-Fiction författaren Douglas Adams. Hans liv
blev kort, men det han lämnat efter sig i form av böckerna ”Liftarens guide till Galaxen” är
ett oförglömligt mästerverk. Det är även ur dessa böcker som den ack så viktiga Handduken
har sitt ursprung, för många frågar, -”Varför en handduk?”
Svaret hittar man självklart i bokserien ”Liftarens Guide till Galaxen”. Om man som liftare
har sin handduk väl synlig, så är sannolikheten mycket större att man får lift, detta för att
det då kan antas att man har med sig allt annat möjligt och omöjligt i sin packning vilket gör
att den som tar upp liftaren slipper få frågor om denne har ett otal saker att låna ut till
liftaren.
”Liftarens guide till Galaxen” är ett par väldigt brittiska böcker, med en humor som många
gånger kan ses som rent absurd men så underbar mat för själen.
Hela bokserien inleds med att jorden skall demoleras för att ge plats till en intergalaktisk
motorväg, det är strax innan denna olyckliga händelse som böckernas huvudperson Arthur
Dent får reda på att hans bästa vän Ford Prefekt inte alls är från Jorden, utan från en liten
planet i närheten av Betelgeuse. De lyckas i sista stund få lift från Jorden med ett
förbipasserande Vogon-skepp, och hamnar där i en situation då de blir tvingade att njuta av
Vogon-poesi. Njuta är för övrigt ett ord som inte går att kombinera i meningar som
innehåller Vogon-poesi.
Enligt liftarens guide till Galaxen är Vogon-poesi den 3:e värsta sortens poesi någonsin
skapad i vårt kända universum. Den näst värsta poesin sägs tillhöra Azgoterna på Kira,
värsta sortens poesi skrevs av Paula Nancy Millstone Jennings, i Greenbridge, Essex,
England, men hon och hennes dikter utplånades i samma stund som jorden förintades för
att ge plats åt en intergalaktisk motorväg.
Gefle Science-Fiction tar tillfället i akt att fira Towel-Day den 25:e maj genom att publikt
recitera ett av de mest kända verken av Vogon-poesi, samt att sprida ordet om Douglas
Adams livsverk, därefter beger vi oss till Bishops Arms för att intaga ett par pint of lager
samt äta jordnötter i väntan på att jorden skall gå under och ge plats till den kommande
intergalaktiska motorvägen.
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