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Iä, Iä. !
Det finns långt galnare saker än shoggothar. 
Det finns mer skrämmande städer än 
Arkham. 
Det finns inget hemskare monster än 
monstret under sängen. !
De två första meningarna var sanna. Den 
sista… Jaa du. !
Det är klart att det är så: de historier vi 
berättar är historierna om oss själva; och är vi 
hemska blir monstren under sängen hemska. 
Det är klart att det inte är så: det finns inga 
monster under sängen, bara ett liv fyllt av 
upprepningar och på slutet döden. !
Muntert, eller hur? !
Det är inte konstigt att vi börjar längta efter 
de äldre gudarna. De är ett verkligt löfte om 
något påtagligt (om än påtaglig kosmisk 
ondska). Det är därför så många osäkra 
ungdomar förleds in i de mystiska kulternas 
värld; tillräckligt många för att påbörja det 
stora arbetet, tillräckligt många med krafter 
förr förbehållna JHVH. Ett omöjligt projekt 
gavs kropp. Snart när ett tjog vilsna själar 
samlades på hösten förra året för att med 
gemensamma ansträngningar frammana En 
shoggoth på taket. !
Nu, äntligen, fullbordas ritualen. !
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