
OL igen igen

Endnu engang må vores helte træde til som sportsjournalister.

Der er booket billetter til dem med Kamikaze Airlines. Envejs.

Vel ankommet skal de selvfølgelig interviewe så mange danske atleter som muligt - og gerne
hjælpe dem med at vinde medaljer.

I Japan kan alting købes i automater. Desværre står vejledningen på jaansk, så ale forsøg
på at købe noget vil give en tilfældig genstand  fra Random Item tabellen.

Som OL journalist får man en elektronisk tolk - den virker ret tilfældigt.

Al transport med tog er med Shinkanzen lyntog. Hvis du kommer for sent af, ender du på
nordpolen/sydpolen. Hvis du bare nærmer dig toget, blivet du mast ind af tog-indmasere.

Udfordringer:

De japanske ninjaer har set sig sure på grund af Ternet Ninja filmen - og vil gøre alt for at
sabotere de danske deltagere. Kan man overbevise dem om, at filmen er en hyldest? Eller
er lavet for at gøre grin med skotterne?

Godzilla ankommer! Den vil gerne deltage i kunstskøjteløb. Held og lykke med at forklare
den, at det er en vinter OL disciplin.

Cthulhu ankommer og er sur over, at han ikke er blevet inviteret, når Godzilla er. Han kan
dog formildes ved at få lov at stille op i en eller anden sportsgren?

Senere ankommer bonsai godzilla (40 cm høj?)

Ækle tentakelmonstre prøver at ødelægge synkronsvømning. Heldigvis kan de laves til
yderst velsmagende sushi.

Andre events:

Der er konkurrence i Sudoku - desværre har en stavefejl ændret det til Seppuku. Der er
ingen overlevende efter kvartfinalen, omend enkelte deltagere har problemer med at de har
fået blyanter i stedet for knive.

Origami konkurrence - hvem kan folde den bedst fungerende opvaskemaskine?
Te ceremoni konkurrence
Koncert med Sushi og Leo
Donkey Kong / Mario konkurrence

Alting er småt i Japan - marathonløbet er 42 m.



OL deltagere (tennis, håndbold, …) bliver fanget i rød-hvide kugler. De danske atleter bliver
mistænkt, men det viser sig at nogen har erstattet normale bolde med pokemon bolde!

Men hvem står bag alle disse angreb? Sporet er at både Godzilla’s invitation,
tentakelmonstrenes pandebånd og bold-posen har et mystisk logo (se handout).

Ja, det er Mr Miyagi (fra Karate Kid), der står bag.

Han er vred over, at folk på internettet mener, at tranesparket er imod reglerne, og kræver at
den Olympiske komite officielt melder ud, at det er lovligt. I alle sportsgrene.

Hvis nogen modargumenterer, kan de få et tranespark. Han kan muligvis forhandles ned til,
at det kun er tilladt i skak og lerdueskydning?




