
Toon in time

Af Jesper Koplev

Spillerne møder op hos deres respektive redaktører.

” dette er muligvis den største historie nogen sinde. I næste uge bliver tidrejser en mulighed og vores

konkurrenter bringer historien i morgen! Det er jeres opgave at sørge for at vi bragte historien i går!”

Lidt mere detaljeret forklare han at professor Urban Chronos, vil opfinde en tidsmaskine i næste uge og ikke

bare en hvilken som helst tidsmaskine, men en billig, lille en, der vil gøre det muligt for alle at rejse i tiden.

Redaktøren har fået et brev fra sig selv om ti år og har fået at vide at hans avis ikke kom først med historien

og det havde grufulde konsekvenser. Så spilleren har to opgaver.

1: skaf tidsmaskinen og gerne et interview med professor Urban Chronos

2: lav de første live reportager fra historiske øjeblikke.

Hvis der er nogen der tager tilbage i tiden for at slå Hitler ihjel, kommer kliche politiet og lægger dem i

håndjern i to runder.

De kan finde ud af hvor professoren bor, de tager der hjem og møder hans assistent Igor. Igor har fået

besked på ikke at fortælle hvor herren er. Men Igor er ikke så kvik og kan narres/fasttalkes til at røbe at

herren har starte sin tur igennem verdenshistorien, med at besøge stenalderen.

De bliver nu nød til at skaffe sig adgang til en tidsmaskine. mulighederne er:

1: Løbe ned i laboratoriet og bruge professorens. Det er en form for portal, så man får den IKKE med sig.

Altså det er en envejs bilet.

2: call a cab. Lad os sige at der er 50% chance for at den taxa der kommer kan rejse i tiden. Det kan være en

tardis, en delorian, en anden telefonboks (Bill & Ted), en flyvende bil (Rick & morty) osv.

3: selv at bygge en tidsmaskine ud fra professorens tegninger (hvis der f.eks. er en af de andre der har

ødelagt den der var i forvejen). Test imod smarts. Hvis det ikke lykkedes får de bygget enten en

transmogriffer, der gør dem et tilfældigt dyr. Eller en formindsker, der gør dem til myre størrelse i to runder.

4: hvad de nu kan finde på af sjove ting.

Sten alderen.



De ankommer til stenalderen. Alle går rundt iklædt pels og med en kølle over skulderen. Stenalderen er

stort set som Flintstones, dvs. at der er sten udgaver af næsten alle moderne bekvæmmeligheder. Et af de

store problemer er at alle hedder Steen. Så de lokale har ikke rigtigt noget koncept om at folk kan hedde

noget andet.

Folk er meget flinke til at bruge køllerne, hvis man ikke opføre sig ordentligt.

De finder dog professor Steen. Det er dog ikke den professor de leder efter. Men Prof. Steen har mødt

Professoren og ved at han er rejst videre. Han vil gerne hjælpe dem, men han har fødselsdag og er lidt

deprimeret fordi han ikke har fået nogen gode gaver.

Hvis han får en god gave, hjælper han dem med at komme videre, med den sten udgave af professorens

tidsmaskine han har bygget.

Næste stop Istiden.

Istiden.

De lander forskellige steder i istiden. En lander i vanilje, en i chokolade, en i jordbær og en i pistage (og

nougat og banan, hvis der er seks spiller).  De mødes i frisko city, det cooleste sted på kloden.

Hvis nogen af spillerne bruger ild/varme eller noget i den stil, vil der udbryde panik i byen og de vil blive

overfaldet af vagterne. Der er: isbjørn, mælkedreng, kung fu, kæmpelæske og en astronaut.

Her er befolkningen naturligvis ismænd. De går naturligvis på jagt efter Chronos.

De kan møde personer som:

Præsident premiere, der kan give dem spor hvis de kan holde hoved koldt og klare en tur ned af floden af

chokolade sovs på en flåde af vafler. Sporet er at de skal prøve at tale med Doctor Wofler.

Doctor Wofler, der har haft besøg af Chronos. Han kan hjælpe dem videre.

Hvis de holder hovederne kolde, har han bygget en ismodel (uden nødder) af Chronos maskine. De rejser

videre.

De skal teste imod chutspa, hvis de fejler ryger de til ridder tiden, hvis ikke, ryger de til vikinge (con) tiden.



Ridder tiden.

De havner midt i en ridder turnering.

De kan møde riderne Sir. Render, Sir. Rounded, Sir cumcised, Sir Price, Sir face osv.

Men den ridder de skal have fat I, er Sir. Plus. Han kan hjælpe dem videre til vikinge con tiden, imod at de

vinder i ringrider konkurrence. De skal lave ringridning, test imod ride horse og beskriv selv hvad der sker,

hvis de fejler. . den ringeste ridder vinder. Sir. Plus sender dem ind i en tids labyrint. Her kan de løbe ind i

hinanden og tilfældige modstandere, alt efter hvor lang tid man vil have til at gå.

Af fjender kan de møde:

Darleks. De er ret nemme at undgå, man kan jo enten klatre op i noget eller sætte noget hen over deres øje.

Dinosaurusser. Ingen tidsrejse uden dinoer. Hvis de er heldige er de som den dino der er i toystory, men

tilpas selv.

Terminator. 1, to eller hvilket nummer I nu bedst selv kan li.

Til sidst kommer de ud i Viking (con) tiden).

Vikinge (con) tiden.

De lander i et stort lokale, der sidder en masse mennesker med hornede hjælme på hovederne. De har

t-shirts på i gule, grønne og sorte t-shirts på. Alle sidder rundt omkring borde og kigger ned i bøger, imens

de mumler for sig selv.  Uanset hvem de spørger, vil de kun hjælpe hvis de vil rulle terninger om det. Den

eneste undtagelse er dem i grønne trøjer, de er helt klar til at hjælpe, så snart Anders kommer tilbage fra sin

pause. Anders kommer naturligvis aldrig.

Hvis man har lyst, kan de jo forvilde sig ind i et spil Munchkin eller lignede.

Hvis de presser på, kan de finde med fast talk/smarts eller noget andet få at vide at Anders nok er taget

hjem. Men der var møde for tidsrejsende sidste tirsdag her på gymnasiet. Hvis de graver lidt i det, kan de

finde ud af at rektor har en tidsmaskine, som han bruger til at rejse til de frokostpauser, hvor maden har

været specielt god. Så de kan jo prøve enten at bryde ind på hans kontor, eller at lave noget rigtigt lækkert

mad.

Det lykkes dem at snuppe rektors tidsmaskine og komme tilbage til sidste tirsdag, til mødet for tidsrejserne.

Her kan de møde:

Athur Dent (hitchhackers guide to the galaxy) og andre fra de bøger.

Doc og Marty fra tilbage til fremtiden



Rick & Morty

Bill & ted

Legends of Tomorrow

Cable

Hermione Granger (Harry Potter). Da det er et gymnasium, er det jo meget logisk hun er der. Hun har taget

et par enkeltfag.

Og naturligvis Doktoren.

professor  Urban Chronos er der også og de kan få deres interview. Tilbage i forgårs og til redaktionen og

fremlægge resultaterne.


