
Toon 2022

Tour de Pløresø

Redaktørerne har fået en fantastisk ide! Lav deres eget event og få eksklusiv dækning!
Tour de France blev startet af en avis - så hvorfor skulle de ikke gøre det samme.
De har kontaktet hhv Pladderballe og Mudderslev, hvor de to borgmestre synes det er en
fantastisk ide - starten og målet skal selvfølgelig gå i deres respektive byer.
Heldigvis ligger byerne på hver sin side af samme hovedvej.

Starten går om 15 minutter!

De skal lige have interviews med borgmestrene, Alfred og Godfred - to fuldstændig ens
grise-fætre, der hader hinanden.

Og med Vingegaard, hvis han kan lokaliseres? Han er kommet til at sige ja til at affyre
startpistolen.

Markante ryttere
Georg gorilla - på trehjulet cykel
Thorkild Tyr - tyr, der stanger enhver der vifter med rødt tørklæde
Åge Ål - til daglig cykel ud for Wolt. Han snyder og kører på elcykel, da han er en elektrisk ål
Anakonda Skywalker på podracer. Bør nok diskvalificeres, men vil bruge Kraften til at undgå
det
…

Da starten går, er der ikke nok ryttere til at det er rigtig imponerende. Så vores helte må
skaffe cykler, kostumer og køre med.

Den første stykke går igennem pløre. Dybt pløre. Snorkler eller vandcykler ville være godt.

Der er lidt kludder i ruten, for noget af hjemmeværnet har meldt afbud - der var wienerbasser
på tilbud hos bageren. Men der er skaffet afløsere - to andre paramilitære enheder. De har
så deres egne skumle planer og har lavet et par ruteændringer.

Livgarden har lagt ruten ind forbi operahuset for at tilføje lidt kultur - og fordi dronningen er
på besøg og hun da skal opleve løbet. Der er prøver på tryllefløjten, Rhinguldet, Carmen.
Det er ikke forbi før den fede dame har sunget, og hun er blevet væk!

Tivoligarden har tilføjet en bjerg-etape i den gamle rutchebane. Der skal skaffes turpas til
alle rytterne. Og candyfloss og balloner.

Tilbage på ruten. Man kommer selvfølgelig igennem pløresødal lejren (basserne). S’janten
kan måske tvinge folk til et par armbøjninger?



Og så - det ensomme bjerg. Dragen Smag har sit udsalg af chilisaucer her og deler
smagsprøver ud. Det er gratis, men ikke frivilligt. Den spærrer faktisk ruten og sluppet kun
folk forbi efter de har smagt. Det er bedst at fejle sit see/hear/smell check - men der er +6
fordi det smager meget stærkt.

Man kan også møde dragen Smug, der prøver at leve i skjul for dværge og tyvagtige
hobbitter. Har en kæmpemæssig skat, der blandt andet indeholder en mithril-cykel.

Til sidst - Målet!

Hvem kommer først, hvem får pokalen? Og får vi et interview med vinderen?


