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Kallelse styrelsemöte 10 
 

Kallelsen avser: THS Kemisektionens styrelse 

För kännedom: THS Kemisektionens medlemmar samt revisorer.  

Tid: torsdag den 17 april 2018, kl. 18:10 

Plats: Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, 114 28 
Stockholm  

 

Härmed kallas $$ till $$m10. Givetvis är alla andra medlemmar också välkomna, det är bara 
att komma förbi!  

Vid förhinder anmäls dessa till ordf@k.kth.se senast den 16/5.  

 

 

 

 

 

 

Allt gott! 

 

_________________________ 

Tamara Patranika 

Tillförordnad Ordförande THS Kemisektionen 17/18 
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FÖREDRAGNINGSLISTA $$M10 17/18 
Tid: torsdag den 17 april 2018, kl. 18.10. 

Plats: Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B, Stockholm. 

1. Formalia 
a. Mötets öppnande 
b. Mötets behöriga utlysande 
c. Val av justeringsperson 
d. Anmälda av förhinder 
e. Adjungeringar 
f. Anmälan av övriga frågor 
g. Bordlagda frågor 
h. Föregående mötesprotokoll 
i. Fastställande av föredragningslistan 
j. Beslutsuppföljning 
k. Meddelanden 

2. Äskning 
a. Äskning till upprustning av alkemisternas kåpor 
b. Äskning för KOMPIS-tröjor 
c. Äskning IN 
d. Äskning Bluffis-hoodies 
e. Äskning chefshoodies (Krexet) 
f. Äskning för baskrar (KÖN) 
g. Äskning TLC 
h. Äskning till ekonomiskt stöd till MD:s verksamhet 
i. Äskning GameCube tillbehör 
j. Äskning Kronor 
k. Äskning sektionstuba 
l. Äskning nya gafflar Draget 
m. Äskning tentakaffe till Draget 
n.  Äskning nya spel till Draget (Cards against 

hummanity) 
o. Äskning nya spel till Draget (monopol) 
p. Äskning nya spel till Draget (DnD)  

3. Övriga frågor 
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4. Nästa möte 
5. Mötets avslutande 
6. Orientering 



Äskning till upprustning av alkemisternas kåpor 

Rebecka Karmakar 

Alkemisterna 
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THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com 

ÄSKNING TILL UPPRUSTNING AV 

ALKEMISKTERNAS KÅPOR 

1 Bakgrund 
Vi i alkemisterna har tidigare år använt kåpor när vi vistas kring de nyantagna. Dessvärre 

börjar kopporna bli slitna och det märks att det burits ett tag. Det hjälper inte heller att 

kvalitén på kåporna är av det sämre laget och tros inte hålla så många år till. Kåporna 

används dessutom flitigt av flera mottagningsorgan i diverse tillställningar och filmer och det 

vore roligt om de kunde hålla en hyfsad kvalitét. 

Därför vill vi äska om 3 500 kr av styrelsen 17/18 för att kunna köpa in tyg samt 

dekorationer för att göra nya kåpor. Vi har för avsikt att sy upp dem själv. För att kunna sy i 

dimensioner så att även framtida alkemister ska kunna bära dem är tanken att köpa in ca 13 

m tyg. Dekorationerna avses vara av guldkaraktär och användas till kanterna av kåporna. Det 

skulle vara en önskan att även sy ett foder på alla tre kåporna, men detta i mån om pengar. 

Cirka 2 500 kr estimeras gå till tyg, 1 000 kr till dekoration.  

1.1 Länkar till potentiella tyger 

1.1.1 Potentiella tyger 1 

149 kr/m, foder till skulle vara önskvärt, men går att göra utan. För 13 m, 2 093 kr. 

http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Hemtextil/Inredningstyger_enfargat/He

nry,_Sammet__-1_15_14543.aspx 

39 kr/m, tänkt foder till tyget ovan. För 13 m, 507 kr 

http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Kladtyger/Foder/Foder__-

1_78_13153.aspx  

1.1.2 Potentiell tyger 2 

339 kr/m, dubbelsidig, foder behövs ej. För 13 m 4407 kr.  

http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Hemtextil/Mobeltyger/Eros,_Sammet_

dubbelsidig__-1_16_9559.aspx  

1.2 Länkar till potentiella dekorationer 

1.2.1 Band dekoration 

Band som kan dekoreras runt kanterna på kåporna finns att köpa på Mattsons band på 

Kungsgatan 19. Kostnader står ej på hemsidan, men från tidigare vistelser hos butik kan 

kostnaderna variera mellan 3 kr/m till 50 kr/m. Önskan är att hitta band för cirka 5 kr/m till 

max 35 kr/m, givetvis mot så lågt som möjligt. Priset varieras med tjocklek samt material.  

http://www.mattssonsband.se/  

1.2.2 Tryck på kåporna 

http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Hemtextil/Inredningstyger_enfargat/Henry,_Sammet__-1_15_14543.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Hemtextil/Inredningstyger_enfargat/Henry,_Sammet__-1_15_14543.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Kladtyger/Foder/Foder__-1_78_13153.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Kladtyger/Foder/Foder__-1_78_13153.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Hemtextil/Mobeltyger/Eros,_Sammet_dubbelsidig__-1_16_9559.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Hemtextil/Mobeltyger/Eros,_Sammet_dubbelsidig__-1_16_9559.aspx
http://www.mattssonsband.se/
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Detta skulle införskaffas om det finns pengar över från övriga kostnader. Det är dock en stor 

önskan att kunna ha alkemistloggan på kåporna och på kopieringsbutik kan dessa tryckas 

upp för 62,5 kr med moms inkluderat, ett A4 stort då. 

http://kopieringsbutik.se/  

Trycket är enligt nedan. 

 

 

1.2.3 Dekal dekoration 

Detta skulle införskaffas om det finns pengar över från övriga kostnader. Detta för att kunna 

utsmycka kåponra extra, för att göra dem lite pampigare. Även dessa kan köpas på Mattsons 

band eller köpa spets liknande tyg på Ohlssons tyger likt det tyg i länken nedan.  

http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Kladtyger/Spets/Modespets_Alice__64

2_642_20453.aspx  

1.3 Övriga kostnader 
Tråd kommer behövas för att kunna sy ihop tyget till kåpor. En rulle kostar cirka 36 kr/st. Se 

länken nedan. 

http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Tillbehor,_Sybehor/Tra;d_200m_nr.310

__202_202_14356.aspx  

1.4 Bilder som använts till inspiration 
Se mailet.   

http://kopieringsbutik.se/
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Kladtyger/Spets/Modespets_Alice__642_642_20453.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Kladtyger/Spets/Modespets_Alice__642_642_20453.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Tillbehor,_Sybehor/Tra;d_200m_nr.310__202_202_14356.aspx
http://www.ohlssonstyger.se/TriggerShop/Artikel/Tillbehor,_Sybehor/Tra;d_200m_nr.310__202_202_14356.aspx
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ÄSKNING FÖR KOMPIS-TRÖJOR 
Jag skriver till styrelsen med syfte att äska för en utökad tröjbudget för KOMPIS. Idag har vi 

försökt pressa priserna så mycket vi bara kan och kommit ner till en ungefärlig summa på 

4795kr för tröjor till hela KOMPIS 18. Då är vår tröjbudget på 3800kr använd. I denna 

summa ingår följande: 

• 15 stycken hoodies med tryck på baksidan  

• 30 stycken t-shirts (2 st/person) med tryck på fram och baksida 

Summan jag då å allra ödmjukast äskar för är 2000kr(#PlötsligtHänderDet). Detta skulle 

minska på det ekonomiska trycket hos våra ledamöter. Min uppfattning är att det ska kosta 

så lite som möjligt att engagera sig i mottagningen. Vi vill ju givetvis att alla ska ha möjlighet 

att kunna engagera sig i vår älskade mottagning!  

 

Bästa Hälsningar/ Victor Waller (VirreVarreW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Äskning 

 

Äskning från Styrelsens dispositionsfond 

 

Idrottsnämnden vill äska 300 kr från Styrelsens dispositionsfond till att köpa fika som Idrottsnämnden 

kan bjuda deltagarna i Idrottsnämndens evenemang ”Vandring i Tyresta nationalpark” på under en 

mysig picknick i nationalparken. Det här eftersom att detta evenemang är ett av de sista evenemangen 

som Idrottsnämnden anordnar för det här verksamhetsåret (det sista är på kvällen samma dag) och 

Idrottsnämnden vill därmed göra något extra för de medlemmar i Kemisektionen som deltar i 

evenemanget. Mot bakgrund av det här hoppas Idrottsnämnden att $ektions$tyrelsen bifaller 

äskningen. 

Med vänlig hälsning,  

 

Robin Carlsson 

Ordförande 

Kemisektionens Idrottsnämnd 

THS Kemisektionen 

ino@k.kth.se 

+46 73-854 50 60 

 

mailto:ino@k.kth.se
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ÄSKNING BLUFFIS-HOODIES 

1 Bakgrund och syfte 
I ju med att året snart är slut och det finns pengar kvar att äska för så vill jag gärna äska till de 

nya bluffis-hoodies som beställs snart. Mina ledamöter vet inte om detta så det blir en rolig 

överraskning. Bluffis-hoodie:n är ett viktigt klädesplagg för bluffis då det är en del av vår 

uniform inför Osqarulda gasquen och något som tydligt visar att man har varit med i det 

annars osynliga organet.   

2 Äskningen 
Jag grundar storleken på min äskning på förra årets inköp av 12 st hoodies med 3-färgadtryck 

(precis de antal och tryck vi ska ha iår) och då var priset 301 kr/st. Därmed äskar jag till 

301*12 kr, dvs 3612 kr. 

Kort och gott, som en överraskning till mina ledamöter så de kan få hoodies äskar jag 3612 

kr.   
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ÄSKNING KREXET CHEFHOODIES 

1 Bakgrund och syfte 
I ju med att året snart är slut och det finns pengar kvar att äska för så vill jag gärna äska till 

chefernas hoodies i Krexet X. Mina chefer har sedan september kämpat och stöttat oss i 

direktionen för att Krexet ska bli av, så jag känner att de definitivt förtjänar en hoodie. De 

vet inte om denna äskning så det blir en rolig överraskning om det blir av. Chefshoodie:n 

brukar vara extra speciella och speglar den specifika produktionen de är chef i, så de är 

väldigt coola och bär en personlig prägel i form av att det står namn och roll på hoodie:n. Jag 

skulle gärna vilja äska till hoodies för hela produktionen, men de är inte beställda än så jag 

har inte så mycket koll på dem, men fakturan till chefshoodies har kommit in!   

2 Äskningen 
Jag grundar storleken på min äskning fakturan vi fick nyligen. Vi beställer 13 st hoodies på 

179 kr/st. Totalt blir det 2 327,00 kr. 
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ÄSKNING FÖR BASKRAR 
KÖN vill ta möjligheten att äska för pengar till de ikoniska baskrar alla ledamöter bär samt 

eventuellt till tröjor ifall av överskott. Just nu kostar baskrar att köpa in minst 260kr styck 

med tillägg av runt 35kr för att färga om de till gula. Nu har även KÖNs huvudleverantör av 

dessa baskrar tagit dem ur sortiment vilket gör de ännu svårare att få tag på för ett billigt pris. 

Vi är nu 13 ledamöter med ytterligare maskotar som tillkommer i höst. Budgeten listar 500kr 

i tillgångar för detta vilket helt enkelt inte räcker eller ens gör priset mildare ifall ledamöter 

skulle betala en andel. Därför vill KÖN 18/19 äska för ytterligare 1500kr för baskrar och 

färg som då leder, till ett rimligare reducerat pris per person.  

Med vänliga hälsningar  

GenerÖl, Anton Åkesson 

Ölverste, Anja Ramström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

Hej Styrelsen 
 
Jag hoppas detta är ett godtagbart sätt att äska :) 
 
Vi började förra året med hoodies i TLC. I år har vi därför fortsatt med det! 
 
Våra hoodies är redan beställda (de kostar ca 3600kr) och ska delvis betalas med den 
internrep som vi har kvar. Mina ledamöter är alltså beredda att betala sina tröjor själv. Jag 
har dock hört att det finns pengar kvar så tänkte att vi inte hade något att förlora på att 
försöka få ytterligare pengar för dessa tröjor som hjälper TLC att visa upp sig ordentligt.  
 
Jag äskar därför på 1000 kr att betala våra tröjor med. Det täcker inte hela resterande pris 
men det sänker priset varje ledamot själv får betala för sin hoodie.  
 
Mvh 
 
Matilda, TLCnous 
 



Äskning till ekonomiskt stöd till MD:s verksamhet 

Ted Lundwall, Spargris 

Musikaliska Direktoriet 

2018-05-16 

Sid 1(1) 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com 

ÄSKNING TILL EKONOMISKT 

STÖD TILL MD:S VERKSAMHET 

Bakgrund 
MD:s arbete resulterar bland annat i flera uppskattade sång- och spexframträdanden samt ett 

årligt nØllespex som ger den nyantagna årskullen en möjlighet att lära känna varandra 

ordentligt genom att skapa någonting kreativt tillsammans. Trots att MD tillhör skaran organ 

med klassningen ”Mottagningsorgan” är verksamheten spridd över hela året och flera 

sammanhang som inte nödvändigtvis är förknippade med Mottagningen. Inför större 

uppträdanden reser MD i regel bort för att kunna fokusera på skapandeprocessen eller ha 

möjlighet att repetera intensivt över några dagar. Dessa korta resor är direkt nödvändiga och 

medlemmarna i organet lägger ner många obetalda timmar för att få ihop materialet.  

I nuläget täcker MD:s interna representation den större delen av de ekonomiska belastningarna 

som kommer i form av hyror och matkostnader. Utöver den budgeterade summan täcks 

kostnaderna av medlemmarna själva. Denna äskning avser att minimera den belastning som 

organets verksamhet utgör på medlemmarnas privatekonomi.  

Specifikation 
Jag vill äska om 2000 kr som avser att subventionera hyres- och matkostnader i samband med 

MD:s resa i juni som sker i första hand för att formge det kommande läsårets nØllespex.  

 

 

 

Dragskåpet, den 16 maj 2018 

Ted Lundwall 

Spargris, MD18 

 

 

 



Äskning 
Hugo Widehammar 
2018-05-16 

ÄSKNING GAMECUBE TILLBEHÖR 

Kompletteringshandling till sektionens Gamecube 
Varje mottagning har mottagarna spelat gamecube i mysrummet. Det har hittills varit 
privatpersoner som tagit med sig sådant som saknas för att kunna spela. Under 
Ligandernas spelevent har även gamecube spelats. Gamecubet uppskattas otroligt mycket 
av sektionens medlemmar när det är uppkopplat. 

Det finns ett gamecube i draget inklusive sladdar, dock finns det inte några kontroller 
eller spel. Då gamecube är en gammal konsol finns inte heller rätt adapter för att koppla 
ihop den med den nya projektorn. 

Därför äskar jag om pengar till att köpa in kontroller, en adapter och super smash bros 
melee till sektionen för att lättare och smidigare kunna spela på vårt gamecube.  

kontrollerna och spelet kommer köpas via ebay och har inte ett väldefinierat pris. De 
kostar ca 250 kr /st men kan bli lite dyrare. Super smash bros melee kostar ca 500 kr. 
Totalt förväntas dessa gå på under 2501 kr. 

Adaptern: A/V komposit till HDMI, kabelgiganten: 399 kr 
https://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=62505&gclid=Cj0KCQjwre_XBRDVARIs
APf7zZhx3v1805f6hzoppQqSrxqWgy44bCszuiKw6LxYV7o02yahy1ug6rUaAgMHEAL
w_wcB  

Total summa: 2900 kr 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

https://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=62505&gclid=Cj0KCQjwre_XBRDVARIsAPf7zZhx3v1805f6hzoppQqSrxqWgy44bCszuiKw6LxYV7o02yahy1ug6rUaAgMHEALw_wcB
https://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=62505&gclid=Cj0KCQjwre_XBRDVARIsAPf7zZhx3v1805f6hzoppQqSrxqWgy44bCszuiKw6LxYV7o02yahy1ug6rUaAgMHEALw_wcB
https://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=62505&gclid=Cj0KCQjwre_XBRDVARIsAPf7zZhx3v1805f6hzoppQqSrxqWgy44bCszuiKw6LxYV7o02yahy1ug6rUaAgMHEALw_wcB


Äskning 
Hugo Widehammar 
2018-05-16 
Preppis 

ÄSKNING KRONOR 

Kronor som pris för kluringar 
Varje år ges en mattekluring och en kemikluring till nollan under mottagningen. De som 
svarar snabbast får som pris en krona som tidigare varit gjord i papper. För att göra priset 
lite festligare vill vi i Preppis i år ha riktiga kronor till de två vinnarna.  

Carl-Johan i preppis är också väldigt sugen på att ha en matchande krona. 

Därför äskar vi för tre kronor. 

Inköp 
3x Kunga-krona från br: 50,70 kr 

https://www.br.se/vaara-kategorier/utklaednad-och-tillbehoer/maskeradklaeder/maskeradt
illbehoer/kunga-krona?id=000000000110323001  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

https://www.br.se/vaara-kategorier/utklaednad-och-tillbehoer/maskeradklaeder/maskeradtillbehoer/kunga-krona?id=000000000110323001
https://www.br.se/vaara-kategorier/utklaednad-och-tillbehoer/maskeradklaeder/maskeradtillbehoer/kunga-krona?id=000000000110323001


Äskning 
Elias Lallo & Hugo Widehammar 
2018-05-16 

ÄSKNING SEKTIONSTUBA 

Tuba till sektionen 
Tuban är ett basinstrument som lägger grunden för i stort sett all blåsmusik. Dess ljuva 
klang tenderar att omfamna en med sin värme och fullkomlighet. Förutom att med sin 
karaktär bidra till en högtidlig stämning och höjd sektionsmoral är den ett tämligen dyrt 
instrument att köpa in för en student och avsaknaden av en tuba hindrar i dagsläget de 
planer som finns på att starta en brassensemble på Kemisektionen. 

En brassensemble skulle vara ett utomordentligt sätt för sektionen att positivt sticka ut 
och förväntas med sina ljuva klanger inbringa lugn och bana väg för brobyggande och 
konsensus mellan sektionerna på campus samt tillföra pompa och ståt till sektionens mer 
högtidliga evenemang. Sektionens spexorkestrar skulle även kunna använda tuban om det 
önskas. 

Äskanden önskar även påpeka tubans förträfflighet för ändamålet att vid Sektionsmöten 
påkalla uppmärksamhet, samt påpeka för deltagarna om att det råder rundgång i debatten. 

Mot bakgrund av ovanstående önskar vi därför äska för inköp av en Bb tuba till 
Kemisektionen. 

Inköp 
Bb Tuba för Elever av Gear4music: 8162 kr. 

https://www.gear4music.se/sv/Trablas--massing--stranginstrument/Bb-Tuba-for-Elever-a
v-Gear4music/C7Q  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

https://www.gear4music.se/sv/Trablas--massing--stranginstrument/Bb-Tuba-for-Elever-av-Gear4music/C7Q
https://www.gear4music.se/sv/Trablas--massing--stranginstrument/Bb-Tuba-for-Elever-av-Gear4music/C7Q


Äskning 
Hugo Widehammar och Elizaveta Kim 
2018-05-16 

NYA GAFFLAR DRAGET 
Draget har INGA gafflar och ett brutalt överskott av knivar och skedar. Ge oss 
GAFFLARRR! 

Inköp 
10 x 6 pack gafflar: 590 kr  

https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30090382/  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30090382/


Äskning 
Hugo Widehammar och Elizaveta Kim 
2018-05-16 

TENTAKAFFE TILL DRAGET 
Gratis kaffe till de studenter som sliter med tentaplugget i Draget skulle göra många själar 
lyckliga. Därför äskar vi att köpa in kaffe, mjölk och filter till Draget för 2000 kr för att 
konsumeras under tentaperioden. 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 



Äskning 
Hugo Widehammar och Elizaveta Kim 
Liganderna 
2018-05-16 

NYA SPEL TILL DRAGET 
Just nu har vi en del brädspel som ligger i mysrummet men många av dom tillhör till Emil 
och Gustav. Vi i Liganderna håller i brädspelskvällar och märker att det finns intresse hos 
folk men vissa spel saknas. Därför äskar vi för olika spel till Draget som alla kan ta del av.  

Inköp 
"Cards Against Humanity" (version 2, amerikansk) : 339 kr 

http://cdon.se/hem-tradgard/partyspel-cards-against-humanity-version-2-amerikansk-p41
974078  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

http://cdon.se/hem-tradgard/partyspel-cards-against-humanity-version-2-amerikansk-p41974078
http://cdon.se/hem-tradgard/partyspel-cards-against-humanity-version-2-amerikansk-p41974078


Äskning 
Hugo Widehammar och Elizaveta Kim 
Liganderna 
2018-05-16 

NYA SPEL TILL DRAGET 
Just nu har vi en del brädspel som ligger i mysrummet men många av dom tillhör till Emil 
och Gustav. Vi i Liganderna håller i brädspelskvällar och märker att det finns intresse hos 
folk men vissa spel saknas. Därför äskar vi för olika spel till Draget som alla kan ta del av.  

Inköp 
Monopol (svensk utgåva): 379 kr 

https://www.sfbok.se/produkt/monopoly-svensk-utgava-155456  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

https://www.sfbok.se/produkt/monopoly-svensk-utgava-155456
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NYA SPEL TILL DRAGET 
Just nu har vi en del brädspel som ligger i mysrummet men många av dom tillhör till Emil 
och Gustav. Vi i Liganderna håller i brädspelskvällar och märker att det finns intresse hos 
folk men vissa spel saknas. Därför äskar vi för olika spel till Draget som alla kan ta del av.  

Inköp 
Dungeons & Dragons Player's Handbook: 386 kr 

Dungeons & Dragons Starter Set: 173 kr 

Totalt: 559 kr 

https://www.bokus.com/bok/9780786965601/dungeons-dragons-players-handbook-dunge
ons-dragons-core-rulebooks/ 

https://www.adlibris.com/se/bok/dungeons-dragons-starter-set-9780786965595?utm_sour
ce=tradedoubler&utm_medium=affiliates&utm_campaign=Shopello&tduid=4c601bdfd0
9fbbcc3252bb463cd0c937  

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.se 

https://www.bokus.com/bok/9780786965601/dungeons-dragons-players-handbook-dungeons-dragons-core-rulebooks/
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https://www.adlibris.com/se/bok/dungeons-dragons-starter-set-9780786965595?utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliates&utm_campaign=Shopello&tduid=4c601bdfd09fbbcc3252bb463cd0c937
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