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Jorden rundt på 80 scener

Vores journalist-venner skal nu kaste sig over rejsejournalistikken!
 
Den kendte eventyr Phineas Fnug (en 200 kilo flodhest), skal på verdensomrejse.
Vore venner skal følge med og få de bedste historier, billeder og maveinfektioner - og undgå at
blive siddet på!
Hvis de kan forhindre Phineas i at sidde diverse historiske monumenter i stykker, er det endnu
bedre - specielt, da de nok vil få skylden for det.
Når Colosseum er fladt og den kinesiske mur er væltet, vil de jo nok få problemer.
 
Start:
De bliver kaldt ind på redaktørens kontor og får opgaven:
Phineas Fnug, den verdensberømte eventyrer og rejsebogs-forfatter vil drage jorden rundt – og
vores venner skal skrive om rejsen.
Redaktøren understreger, at de har fået lov til at komme med på rejsen mod at hjælpe Phineas lidt
hist og her. Men pas nu på udlægskontoen. De har desværre ikke eneret på historien – men hvis
konkurrenterne fra reserveposten / P.T. skulle blive forhindrede i at bringe den, ville det da ikke
gøre noget☺

Der er ikke den store tid til forberedelser – Phineas’ tog går fra hovedbanegården om 5 minutter!

Når de kommer frem dertil, står Phineas Fnug – en 200 kg’s flodhest – med en lille smart
skuldertaske foran et enormt bjerg af bagage. Han er vældig glad for at være blevet udstyret med
assistenter – eller ”indfødte bærere”, som han kalder det.
Hvis man begynder at åbne bagagen, kan der selvølgelig være hvad som helst i den. Phineas vil
forklare at en rigtig eventyrer må være forberedt på lidt af hver. Af særlig interesse er et MEGET
tungt pengeskab med kæder omkring – her opbevarer Phineas sit reserve-håndklæde.
Han har selvfølgelig alt, hvad han virkelig har behov for (inkl. en redningsbåd,  en bar med tjener
og en håndvask) i sin skuldertaske.

Phineas:



Fast talk: 8

Fight : 4

Smarts: 3

Hide: 8

Han har også sin tjener, Passer-på-alt med. Hun er en puddel, fransk, meget snobbet og absolut
uhjælpsom: ”Det ehr vel ikke myt pråblæhm”.

Rejseplanen er lidt uklar – Phineas synes det er mere spændende på den måde.
Hvis spillerne kan overbevise ham om, at der er et bestemt sted, han bør se, så lad dem.
Men han er mere ude efter kvantitet end kvalitet – så mere end 10 minutter hvert sted er nok spild
af tid efter hans mening. Så interessant er yeti’ernes skjulte dal i Himalaya vel heller ikke?
Hver gang de sakker lidt bagefter, råber han: ”Kom nu, kom nu – livet er for kort til at slå rødder!”
Hvis de sidder uhjælpeligt fast, vil Passer-på-alt dukke op og hjælpe dem videre – dog ikke uden en
strøm af nedladende bemærkninger.

Følgende steder kan/bør indgå i rejseplanen:

Ægypten. Her kommer de ud til en pyramide, og ind i den. De møder mumien Dronning
Tuth-eh-nuth. Hun har kedet sig vældig de sidste par tusind år, er vældig glad for at få besøg, og
insisterer på at de skal blive til te. Og kager. Og kaffe. Og middag. Og natmad.  Og blive og
overnatte. De næste 300 år. Hun har et par store tamme krokodiller til at hjælpe med at servere –
og sørge for at gæsterne ikke går tidligt.

Himalaya:
Phineas vil gerne møde den afskyelige snemand, men kan ikke selv gå helt op da han har fået en
sten i skoen. Han må bæres. Den afskyelige snemand er desværre kun 15 cm høj pga den globale
opvarmning – og Phineas kommer til at sætte sig på ham. Vi må håbe at et billede af den afskyelige
klat tøsjap også kan sælge aviser?

New York:



Phineas vil gerne have King Kong’s autograf. Det kan blive vanskeligt, da Kong er en travl mand  –
enten må man kravle op uden på bygningen, eller også kan man prøve at flyve forbi i et biplan?
Men bygningen kan nok ikke holde til både Phineas og Kong på én gang?

Sydpolen.
Der er gallafest (som altid) – har vores venner husket smokinger? Ellers bliver de nok verfet ud af et
par meget bestemte søløver! Phineas vil meget gerne til sydpolen, for at besøge Krakow med de
verdensberømte lydeffekt-fabrikker.

Japan.
Her skal Phineas besøge en ninjaskole. Den er svær at finde! (Hide: 9) Til gengæld er det nemt at
finde en sushi-bar med mange store og skarpe knive! Og i aften underholder Sushi og Leo!
Hvis man går ind på en vilkårlig restaurant (og det gør Phineas) kan man få frisk fisk – det er faktisk
svært at undgå! De er store, levende og vil absolut ikke spises. Det viser sig at restauranten er
dække for ninja-skolen – det kan man fx opdage ved at tjenerne er umulige at få øje på, og at
servicet er meget spidse pinde og kastestjerner.

Australien:
Slå smut hen over et fata morgana med Ayer's Rock
Phineas vil også sidde i en pung ligesom kænguru-ungerne - kan spillerne klare det?

Rusland
- de møder baron Münchhausen i en kane med en fed ulv foran - den har ædt de andre 10 ulve i
koblet plus hesten. Han vil gerne have den til at stoppe.
 
De møder Michael Stroganoff med en besked til czaren (Michael Strogoff fra Jules Vernes 'Czarens
kurér') - han skal ind i czarens palads, eller finde den rigtige czar (der deltager i et
hvem-er-hvem-quizprogram med 3 der udgiver sig for czar)

Italien:
Det skæve tårn i Pisa. Phineas vil gerne have de tager et af de sjove billeder, hvor han står og holder
tårnet. Men han har ikke rigtig fattet synsbedraget, så han kommer til at rette tårnet op i stedet. De
lokale er rasende og giver spillerne skylden! Kan de få det skævt igen?

Ligegyldig hvad, ender rejsen i Glostrup:

Her er ved gud ikke særlig interessant – men Phineas synes det er fantastisk. Det er mest fordi han
kommer fra Glostrup, og gerne vil gøre byen mere kendt. Han insisterer på at rejsebeskrivelsen
primært skal sammenligne resten af verden med Glostrup – til Glostrups fordel. Der er dejlig fladt,
en behagelig temperatur, folk går afslappet klædt, maden er ikke mærkelig osv osv.

 
Den virkelige historie er, at Phineas faktisk aldrig har været uden for en dør før, men har købt
rejseminder og guidebøger på postordre fra hele verden. Hans far er formand for Glostrup
Hovedgades handelstandsforening, og har bedt ham om at prøve at trække flere turister til byen.
 


