
Meget meget tidligt på redaktionen! (06:15)

I møder op med sovebamser, i nattøj og tøfler.

Vi har lige fået en fantastisk nyhed! Faktisk fik vi den for to måneder siden, men den blev
arkiveret under uinteressant nørderi - det er dyngen over bagved hoppeborgen.
Danmark skal have en mand i rummet! Og I skal dække det!

I har lidt travlt - raketten letter om 20 minutter fra Balalajka i Kosakistan eller sådan noget.
Skaf historien! Skaf interviewet!

Udfordringer:
Der er restriktioner på indførsel af fjerkræ til Kazakhstan. Og af en eller anden grund også
på indførsel af katte og mus?

Der er nogle meget store bjørne som vagter - og der er absolut ingen adgang til
opsendelsesområdet!

Hvis man er uden på raketten når den letter, skal man nok holde vejret (indtil man glemmer
det selvfølgelig).

Redaktøren ringer på vej op. Historien skal også gerne dække ankomsten til rumstationen.
Og man kan virkelig ikke vente 50 timer på at de kommer derop. Speed det lidt op!
Raketten har reserve brændstof med - Cola Light og Mentos.

Når man ankommer er der ingen parkeringspladser.

På rumstationen:
Besøg af en busfuld kinesiske turister.
Angreb fra Mars! De små grønne mænd vil invadere jorden. De ledes af den mystiske C -
Curiosity roveren, der er sur over at den aldrig kom hjem!

ET vil gerne sende en selfie hjem. Kan de videresende den?

Kan du, nu de er der, også lige få skrevet ugens horoskop til avisen. Mars er i Jomfruens
hus, og vil ikke gå hjem - kan de løse problemet?

Sær opkald til den danske astronaut. Det skulle egentlig være Lars Løkke, men han havde
travlt. Og det havde kronprinsen også. Og videnskabsministeren. Og… Det ender med at
han kommer til at tale med Linse Kessler? Eller måske Sonja, leder af rød stue i vuggestuen
Månehuset i Kolding. (Hvis yngre spillere måske snakke med Gustav eller Sidney Lee? )

Hjem igen med historien.

(Jonatan Tanker og Ideer i rød)



Hvis de flyver for langt/kort/skævt kunne de jo havne på mælkevejen, yoghurtvejen, ostevejen,

flødeskumsvejen (indsæt selv jokes).

-----------------------------------

Muppets in space. Nok mest til de lidt ældre spillere. Man kunne forestille sig at Miss Piggy forelsker

sig i Andreas og bortfører ham.

Ben 10. knægt på 10 år, med et ur der kan forvandle ham til forskellige monstre. Han er ofte i

rummet og man kunne jo løbe ind i ham og nogle af hans fjender.

Space jam. Der er en basketball kamp i gang imellem toons og aliens, og toons har brug for en

hjælpende hånd. Det er golden goal, så de første der scorer, vinder. Ville også være en god historie

for avisen.

Grønne lanterne kommer og bortfører Andreas og vil gøre ham til ny lanterne. Eller det er en af

spillerene der bliver udvalgt. De skal så slippe fri ved at være så inkompetente som muligt.

De flyver ind i Justes leauge (JLA) satellitten. Den er jo beboet af bl.a. Batman, Superman, martian

manhunter, wonder woman osv. De vil jo nok kræve at vores spillere bliver stillet til regnskab for de

skader de har forvoldt på satellitten.

De ryger ind i hovedet på Andreas lidt a.la. filmen inderst inde. Her skal de forbi de fem dele af

personligheden Glæde, Frygt, Afsky, Triste og Vrede før de kommer videre.

Til de lidt ældre spillere. Når de lander igen, lander de omringet af aber, der spørger ”hvad er I for

nogen” og ikke vil lader dem gå. Hvis de kigger sig lidt omkring, ser de den lille havfrue. Det viser sig

at det er zoo’s skole for intelligente aber der er på udflugt.

http://a.la/

