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Brexitoon!

Redaktør:
Vi har fået et tip: Der sker noget vildt på Geodætisk institut! Afsted!

Det er desværre udflyttet til Aalborg. Men taxachaufføren vil hjælpsomt sætte dem af ved
Gælisk institut, Geologisk institut og/eller Genetisk Institut. Professorerne (Assing, Lussing
og Usling) vil antage at de er de frivillige forsøgspersoner… Kaudervælsk, rock&roll eller
mutationer!

Endelig i Aalborg! Professor Ussing er bortført. De eneste spor er to vodka-martini glas, en
sekretær med sugemærker og en lighter med skjult solarium. Uden for holder en Aston
Martin med lagkagekaster, katapultsæde og det hele. Det er en bil med personlighed - rigtig
meget personlighed. Den kunne fortælle en masse, men den ville være nødt til at slå dig ihjel
bagefter. Desværre er det, den fortæller, mest om svingteknik, håndbremsevendinger,
gearskift osv… Men nu har den allerede sagt for meget og er nødt til at slå spillerne ihjel..

Man kan tale med professor Ising i stedet - det er faktisk svært at undgå. Han er ekspert i
breddegrader og vil gerne udbrede sig om dem! Men han ved intet om længdegrader - det
var Ussings speciale.

Opkald fra redaktør: News flash! UK har forladt EU. Man ved ikke hvorhen! Men skaf det
tilbage - redaktøren kan ikke undvære sin London Gin & Tonic! Og hvorfor er de i Jylland -
det kan umuligt interessere læserne.

En eftersøgning vil være forvirrende - GPS’er virker tilsyneladende ikke mere! Men kan de
finde noget, der kan føre dem til England? Kanaltunellen stopper blindt. Og Irland er
tilsyneladende rykket tættere på Europa?

Efter lidt tid får de et opkald fra Ising. Han har lige fået et videoopkald fra Ussing, men
telefonen blev taget fra Ussing og smidt på jorden. Og trådt på. Han sender videoen videre
til dem. Ussing var udenfor og det var nat!

De kan kigge på stjernebilleder! Marilyn Monroe hjælper ikke rigtig, men Pluto kan fortælle
dem at det er i Stillehavet! Og en stjerneforsker kan fortælle dem hvor det er - 51 grader
Nord, 180 grader Øst. Greenwich - bare omvendt! (Aleuterne)



James Bond (?) har bortført Ussing og tvunget ham til at justere Greenwich Meridianen!
De skal nu til Stillehavet, trænge ind i Greenwich observatoriet, der er bevogtet af
Beefeater-bulldogs og selveste James Bond, overbevise ham om at Boris er ond og få
Ussing til at forklare, hvordan meridianen skal vendes tilbage igen.
Midt inde i observatoriet er der en mystisk maskine, som snurrer rundt:
(bilag 3)

Meridianen er dog bare en streg på gulvet, og man skal bare vende stregen.

Succes! Uk er tilbage og redaktøren kan få sin Gin igen!
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