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Tidligere ...
i Krononautens påske:

i det hunniske tusindårsrige er krononauten
Nova Tanayan ansat i Tidsrejsetjenesten, der forsker i fortiden.
Hendes far opfandt tidsmaskinen, og derfor tolereres hun, men da hendes mor var
jøde og dermed tilhørte en af de underlegne racer, kan hun ikke stige videre i graderne.

På en forskningsekspedition til Romertidens Mellemøsten lykkes det Novas hovmodige
og hårdhændede overordnede at lave rod i verdenshistorien, således at den teknologisk
avancerede kultur, de kommer fra, bliver kvalt i fødslen, og deres egen tidslinje forsvinder.

De eneste overlevende fra ekspeditionen, Nova og den frigivne slave Mark,
slår sig derefter ned på et idyllisk gods i Sønderjylland år 1939 i den nye tidslinje ...
Du er
en fri mand
nu, Mark.
Ja,
frue.
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Det russiske felttog skrider
planmæssigt frem. De sejrrige
tyske tropper under ledelse
af general Heinz Guderian
indtog i går Smolensk.

Sønderjylland, 1941.

Propagandaminister
Nahum Goldmann kalder
dette et vigtigt skridt
i Førerens korstog
mod bolsjevismen.

Nova!

Heil Hitler!

Tyskere!

Tyske soldater!
En hel
kortege!

Men … men …

Rolig, Mark.
De gør os ikke
noget. Som du ved,
er jeg perlevenner
med gauleiteren
i Sonderburg.

Rolig. Jeg
skal nok tage mig
af banditterne.
Gå indenfor.

serne, bei dem grossen Tor
Vor der Ka

r
e Laterne, und steht sie noch davo
stand ein
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De har sikkert
hørt om mig.

Heil Hitler!
Mit navn er
Hermann
Göring.

Cecil von Renthe-Fink fortalte mig om
dette smukke herresæde og foreslog mig, at
vi kunne overnatte her på vejen til Kopenhagen.

... og
efterretningschef
Reinhard Süss.

Tillad
mig at
præsentere
mine
ledsagere:

... Albert
Einstein ...
... Leo
Szilard ...
D’herrer kan
bryste sig af at være
af jødisk herkomst.
Vi vil bestræbe
os på at genere Dem
så lidt som muligt.
Vi laver selv
maden …

Det er De da vist
også selv, ikke?

Som De ved,
er der jo krig,
og vi ville ellers
aldrig trænge
os på.

Min far
var jøde!
[SMAK]

… som De
kan se vi
har med.

Vi forventer blot,
De stiller værelser
til rådighed.

Natürlich,
Oberster
Beauftragter
für den
Naturschutz!

Søndergaard
& Vigan 2017
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Haha!
De kender mine titler!
Der er ellers flere af dem,
end jeg selv kan huske.

Hvor
længe har
De og Deres
hustru
egentlig
boet
her?

Vi… øh…
er ikke
gift.

ikke …?
Nej, vi er … øh …
fætter og kusine.

Vi er på vej
til et møde i
København.

Med
Niels Bohr,
måske?
Hv-hvor
ved De
det fra?

Et gæt. De har begge
modtaget Nobelprisen i fysik,
og Bohr bor i København.
Hvad drejer
mødet sig
om?

Gnädige
Frau, tak for
godt værtskab. Vi
skal tidligt op og
videre i morgen og
trækker os tilbage
nu. Gute Nacht!

Søndergaard
& Vigan 2017

4

NEJ!

Hvad
vil De?
Jeg
tænkte, De
trængte til
selskab …
Søndergaard
& Vigan 2017
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Nej,
lad mig være!

Slip mig!

Jeg
sagde

Slip!
Din lille ...

Herr Göring?

Haben
Sie ...

AA

GK

DonnerwUF

?

Søndergaard
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Mark!

Nej,
Mark!

i...
Ikke Fys

Søndergaard
& Vigan 2017
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De havde radioudstyr
med! Vi må ødelægge
det, før de ...

Tondern!
Hilfe!

For sent!
Vi må af
sted!

Wir stehen
unter Beschuss!
Schicken Sie
Verstärk...
Af sted?

i tidsmaskinen!

Er det
virkelig
nødven...

JA !!!

Søndergaard
& Vigan 2017
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Jeg håber, vi kan nå at varme
reaktoren op, før forstærkningerne
fra Tønder når frem. Ellers må vi
bruge raketterne.

Men
frue ...

Hvor mange
gange har jeg
sagt ...?

Senere!

...

Men Nova ...
Hvad skete
der?

Søndergaard
& Vigan 2017
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Vi skulle være smuttet,
da Hitler besatte Danmark.
Men jeg var virkelig
faldet til her og
håbede, at ...

Har jeg
ikke ...?

Mark, Hvor mange
gigamolok er reaktoren
oppe på? Tjek det
lige.

Ja, frue.

Den siger 880
gigamolok ...
Javel,
Nova.

E.T.D.
er 17 ...

... og
traskcifrene
er 554 og
745.
Vi tager
tilbage og
fjerner Hitler
som barn. Det
er ham, der er
skyld i alt det
her.

Pshhh
Søndergaard
& Vigan 2017
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Uden
ham var
der fred og
ingen fare. Vi
skulle have
gjort det for
længst.

Vil du ...

Skal
du ikke
lige lukke
døren?

... slå ham
ihjel?

