Nordens Stjärnor

Panelupplägget är fritt. Jag litar på eventuell tecknare att göra nåt bra med det. Jag kommer bidra med kartor och foton så skådeplatsen blir så autentisk som möjligt.

P: Plågaren
PF: Pitchfork
PP: Pecke Polis
PY: Polly
G: Graviton
WW: White Witch, kallades Mystic på foumet.

1
Paneltext: 25:e december 2008.

Paneltext: Runt om i vårt avlånga land finns små samhällen som i brist på något eget unikt helt sonika snor någon annans idé för att utmärka sig. Så var det med Enköping vars kommunstyrelse bestämt att de, precis som världsmetropolen Gävle, skulle ha en julbock.

Paneltext: Innan vi återvänder till Enköping ska vi dock till den här gården utanför Uddeboö som är täckmantel för Nordens Stjärnor efter att deras förra plats, uppe på Kaknästornet, upptäckts av superskurkgruppen Stockholms skräckinjagande sex!
Här finner vi två av deras medlemmar som satts på den inte avundsvärda uppgiften att övervaka basen under mellandagarna medans alla de andra är med sina familjer. 

Paneltext: Gabriel Gabrielsson är Plågaren, en specialtränad ung man som hämnas samhällets oförrätter med sin speciella klipulverkåpa. Han har också sin assistent Polly med sig. Han ville först inte att hon skulle vara med, men de avgjorde frågan med ett parti Tekken 5 och Polly vann.

Paneltext: Åsa Johansson är Graviton och kan kontrollera gravitation. Hon skulle dock hellre sitta framför World of Warcraft än vara med här men inser att man får offra sig ibland. Dessutom har hon installerat det på basens dator också.

2
PY: Gabriel, här är en till bok.
P: Mycket märkligt, vem är den om?
PY: En Karl Kosmos, men den är inte som de andra böckerna, den här skriver om en del partier hela tiden.
P: Men vi har ju inte mött nån sån snubbe, alla andra har ju dykt upp efter att vi upptäckt någon ny supervarelse eller person?
PY: Det här kanske är någon slags varning. Den här personen verkar kunna kontrollera tiden och det står nåt om Månförstörelsen, men inga detaljer.

Larmet går. 
G: Självklart ska larmet gå mitt i en höglevelsraid.
P: Nånting händer i Enköping, faronivå 3. Kom nu så drar vi.
G: (Knappandes på tangentbordet:) GG, sry, lol ^-^.

Springer förbi betjänten som ropar "Lycka till" på väg till skeppet och lyfter.

3
Inne i cockpiten. Polly, Plågaren och Graviton.
P: Sjysst av Blackflash att låna ut en av Golden Gangs Robodrivers medans Gripen är på lagning.
G: Jag vet inte om det bara är sjyssthet.
P: ?
G: Jag tror han stöter lite på Nox.
P: Jaha. Lycka till med det.
PY: Jag har Enköpings polischef på linan, Pecke.

4
G: Vad händer där?
PP: Vi fick larm för några minuter sen att vår julbock plötsligt fått eget liv. Nu springer den omkring i centrala staden och har skrämt iväg folk från juldagsmarknaden.
G: Vår ETA är 4 minuter, försök spärra av området så gott det går. Var kan vi landa?
PP: Det finns ett parkeringsområde strax söder om Stora Torget.
G: Ok. Ta det lugnt tills vi anlänt, Nordens Stjärnor ut.

5
Landar. 
P: Har man sett ett litet fjuttsamhälle har man sett alla. Ska vi slå vad om att den stora fritidssysselsättningen här är att göra burnouts framför korvmojen?
G: Jag tror det här är snäppet större än så, här är det nog fylla på nån krog och sen en korv på vägen hem som gäller. Så jag ger dig poäng för mojen.
P: Du, passerade vi nyss tre pizzerior på rad?
G: Låter bra, jag har inte ätit nåt idag.
P: Polly, håll dig i skeppet och skicka en rapport till basen.
PY: Roger that, great leader.

Når torget som är fyllt av sönderslagna marknadsstånd och man kan se de fyra uppbrutna "fötterna" där bocken stått.

P: Ok, var är nu den där bocken?

6
Skurkarna gör sig kända.
WW: Såklart att ni skulle dyka upp. Två par, en kvinna och en man i varje. Jag antar att det här är superversionen av en parmiddag/dubbeldejt?
P: Näsan! Snygg lajvdräkt... Sytt den själv?
WW: Det tar jag som en komplimang av en som måste kompensera genom att vaddera sin dräkt...överallt. Dessutom är det White witch nu.
P: Coolt, ett engelskt namn. Det är okej, jag heter ju Plågaren nu.
WW: Du menar eftersom du har så många plågsamt dåliga vitsar?
G: Jag heter Graviton fortfarande. Du då Tveudde..
PF: Pitchfork.
G: ...Förstås.
G: Så vad gör ni här då?
WW: Ja, självklart tänker vi berätta vår plan nu så att ni kan stoppa oss efter att vi satt er i en hemsk dödsfälla.
PF: Men för helvete! Ska vi stå här och käfta hela dagen eller ska vi slå ner dem?
WW: Nej, det låter vi vår vän göra.
P: Vilken vän, ni har väl inga vaän...!!!

7
Bocken rusar in i Plågaren som flyger som en vante in i nåt och förstör det.
Pitchfork får den att börja brinna.
PF: Burn motherfucker!
P: In swedish, please!

8
Slåss isönder julmarknaden på torget. När striden tar slut på nästa sida ska det bara vara spillror kvar av stånden och korvkiosken.

9
Nedgör bocken.
Graviton lyfter upp den och skickar ner den hårt.
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WW: Ska man göra nåt rätt får man göra det själv.
Slåss mot skurkarna. Striden är uppdelad i två delar, Graviton och Pitchfork slåss och Plågaren och White Witch.
Först följer vi Graviton och Pitchfork.

11
Slår sönder O'Learys.

12
Slår sönder fiktiv seriebutik.

13
Slår sönder Åhlens.

14
Nu växlar vi till Plågaren och White Witch.
Slår sönder Urmakaren

15
Slår sönder AV-butik, Alina systems.

16
Slår sönder ICA.
Plågaren slungas in genom fönster och slår ikull en stor butiksdisplay med nån favoritdricka (nån svensk, Champis, Trocadero, Pommac eller liknande).
När White witch kommer nära så öppnar han en dricka som sprutar rakt i ansiktet på henne och hon snubblar in i färskbrödsdisken.
P: Hade aldrig funkat med Mer!
Hon ligger ner med en massa bröd över sig.
P: Har jag nån gång sagt att du har snygga brön?
Hon blir förbannad och vräker Plågaren genom hela butiken tills han slår in i en av frysdiskarna. Hon går mot honom med händerna sprakande av energi, fortfarande droppandes dricka och ser ut att vilja döda.

17
Slår sönder mer ICA.
WW: Några sista ord?
P: Ja. Ajöss och tack för fisken!
Plågaren slår till White witch med en stor fryst fisk som slagträ. SPLATORSK!

P: Jag slår inte kvinnor, men jag kan inte ta ansvar för vad djur gör.

18
Vi återvänder till Pitchfork och Graviton. Pitchfork börjar inse att han inte kan vinna och bestämmer sig för att springa.
Flyr.

19
Fångas.

20
P: Hörni skurkar...
P: ...God fortsättning!

Skurkarna leds iväg av polis.

