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       Rick Sanchez 

Rick är en briljant forskare och en lika talang-
full alkoholist. Även om hans bitvis livsfarliga 
och ansvarslösa beteende många gånger varit 
nära att skada både honom och hans nära och 
kära står ingenting i vägen för hans nästa upp-
tåg, till hans familjs stora förtvivlan. 

          Morty Smith

Morty är Ricks relativt lättmanipulerade 14-åriga 
barnbarn, som med lika mängder förtjusning och 
skräck ofta dras med på Ricks äventyr. Utöver att 
hans morfar gärna påtalar att han har en del otur 
när han tänker är han en helt vanlig tonårskille 
som försöker övervinna problem med stamning.

                  Jerry Smith

Mortys far Jerry är en ganska tragisk figur 
som ofta brottas med osäkerhet, avundsjuka 
och dåligt självförtroende. Trots detta och sin 
tämligen självcentrerade personlighet gör han 
alltid sitt bästa för att tänka på sin familjs bäs-
ta, även om det sällan blir som han tänkt sig. 
Stöter Jerry på problem i ett projekt, ja, då 
kan man nog utgå från att Jerry snart ger upp.

  Beth Smith

Beth, mamma till Morty och följaktligen dotter till 
Rick, är en i grunden självständig och ambitiös två-
barnsmamma som arbetar som veterinär med häst-
kirurgi som specialitet. Hennes osäkerhet i sig själv 
stammar förmodligen från hennes tveksamma upp-
växt. I kontrast till detta kan hon i perioder uppvisa 
ett starkt mervärdighetskomplex, när hon, bitvis mo-
tiverat, ser sig som en bättre person än de runt henne.

      Summer Smith

Summer är Mortys äldre syster och i princip be-
satt av att passa in bland sina vänner. Trots att hon 
tidigare bevisat sin intelligens är hon inte särskilt 
intresserad av att gå i varken sin morfars eller sin 
mammas fotspår, utan tillbringar istället en stor 
del av sin tid djupt försjunken i sin mobiltelefon.

         Mr. Poopybutthole

Mr. Poopybutthole är en härlig prick som bäst 
beskrivs genom att Beth inte har ett enda nega-
tivt minne tillsammans med honom. Han är alltid 
positiv och glad och är en livslång vän till familjen 
Sanchez-Smith. Efter ett mindre lyckat även-
tyr där Mr P med nöd och näppe klarade livhan-
ken lever han nu ett lugnt liv med sin lilla familj.
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“Awwww geeeez Rick, vad har vi gjort? Vi vann. Varför, 
Rick? Du lovade mig att vi inte skulle vinna. Vi vill ju inte 
göra det här. Vi är inte redo för det här. Aww, man”
“Var tyst nu, Morty, jag orkar inte höra ditt tjat. Jag 
har bättre saker för mig än att höra dig göra ljud. Du 
vet hur obekväm jag blir när jag hör ljud från dig.”
“Men…”
“Shhhh, vad sa jag precis, Morty? Tystnad. Tystnad är 
guld. Jag gör viktigare saker. Dessutom har inte du skola 
eller något?”
“Nej, du tvingade ju med mig på rallyt. Du sa att skola 
inte är viktigt, att skola är till för idioter. Att skola gör 
mig till sådana som min pappa. Att rallyt skulle ge mig 
kunskap jag inte kan lära mig någon annanstans.”
“Det minns jag inte. Men det låter faktiskt som något 
jag skulle säga. Och Jerry är verkligen en idiot. Och det 
är du också, Morty. Du är din fars son. Om du hade varit 
uppmärksam hade du förstått varför vi körde rallyt.”
“Jag kanske förstår rallyts poäng. Men varför behövde 
vi vinna, Rick?”
“Först och främst Morty din jubelidiot, vi vann inte. 
Vi var inte ens nära. Du skämde ut dig själv. Abradolf 
Lincler skämde ut sig. Helvete, till och med Mr Poopy 
Butthole var en blek kopia av vad han brukade vara. Rä-
varna tog det, igen. Om du hade kunnat göra en enda sak 
rätt hade vi kanske kanske kommit närmre. Det enda vi 
gjorde var att slå ett gäng amatörer.”
“Det förändrar inte det faktum att vi måste lägga nästa 
rally, Rick? Och hur ska vi lösa det? Jag känner dig, 
Rick, du kommer inte ta tag i det. Och, och, jag går i 
High School, jag vet inte vart jag ska börja.”
“Vi är inte tvingade till någonting, Morty. Vi är våra 
egna personer, vi gör vad vi vill. Vi förhåller oss inte till 
någon. Ingen kan tvinga mig att göra någonting. Om jag 
inte vill anordna detta rally gör jag det inte. Det finns 
ett oändligt antal universum, Morty. Vi åker bara till ett 
universum där vi inte behöver lägga, där vi samtidigt dog. 
Tar deras platser och fortsätter våra liv.”
“Ahh, det är en lättnad att höra, Rick. När, när åker vi, 
Rick?”
“Vi ska ingenstans, Morty”
“Men, Rick, du sa ju precis…”
“Jag vet vad jag sa, Morty, Jag är ingen idiot, till skill-
nad från dig. Vi ska ingenstans.”

“Meeeen då behöver vi ju lägga trots allt?”
“När ska du förstå? Aldrig såklart. Jag har inte tid 
att förklara allt. Jag har som sagt viktigare saker för 
mig. Det enda du behöver veta just nu är att vi inte ska 
någonstans.”
“Vad kan vara viktigare, Rick, som du måste göra nu 
direkt?”
“Ja, äntligen börjar du fokusera på rätt saker. Det 
finns kanske hopp om dig ännu. Du har ju trots allt hälf-
ten av min dotters gener. Jerry kan inte förstöra hela 
din genuppsättning. Jag har faktiskt hållit på med en 
grej ett tag, Morty. Ett av mina hjärteprojekt. Bland 
det viktigaste jag gjort. Det kräver väldigt stor preci-
sion och väldigt mycket tankeverksamhet bakom. Inget, 
jag upprepar inget, är viktigare.”
“Aww, wow, Rick! Det låter väldigt viktigt. Vad är det? 
Ska vi, vi, rädda världen igen Rick? Det var ett tag sen 
vi gjorde det. Eller upptäcka en ny läsk? Eller kanske, 
om jag får drömma, fixa en dejt med Jessica åt mig?”
“Nära, Morty, men inte riktigt. Jag har hållit på med 
detta ett tag nu, Morty, i över 10 år. Du kan hjälpa mig 
med de sista pusselbitarna, Morty. Jag försöker välja 
ut de 5 bästa låtarna från tv-serien The O.C. Men jag 
kan inte bestämma mig, Morty. Det är för svårt.”
“Aw geez, Rick, det är ju bland det svåraste man kan 
göra”
“Jag vet, Morty. Vi behöver se det, igen. En sista gång.”

*3 680 hjärtskärande minuter senare.*

“Wow. Varje gång.”
“Jag vet, Morty. Är vi nöjda med listan?”

1. Something Pretty - Patrick Park
2. Dice - Finley Quaye
3. Champagne Supernova - Oasis
4. If you leave - Nadasurf
5. Maybe I’m Amazed - Jem

“Jag är nöjd, Rick. Är vi säkra på ordningen?”
“Det kan man aldrig vara, Morty.”
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Är du trött på din gamla vanliga vardag? 

Kom hit till BLIPS N CHITZ!!!
Vi har ett spel...um, en hel massa olika spel föresten. Du kan köpa flabos och chobos 
och du kan skjuta mot saker!! Kom hit!! Spela spelen! Använd dina flabos och få bil-
jetter. ROY 2 släpptes precis!! Kom över till Jitz n Shippz, um Blips n chitz menar 

vi!!! DET ÄR DEN COOLASTE PLATSEN NÅGONSIN!

Har du också problem med att din mun är för 
liten för den mat som serveras?

Misströsta inte! 

Kom ner till oss på Lil’ Bits. Här har vi vanlig 
mat, men gjord för att passa alla munnar!

REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM

REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM

Vad är en god frukost utan ett paket 
Strawberry Snickles?

Skynda dig ner och köp innan de tar slut. Så 
gott att din mage vänds ut och in!

Vi har allt från hartass till sne-
akers och det bästa av allt är 

att inget kostar pengar! Hos oss 
betalar man på alternativa sätt!
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 ”Jerry, du är en framstående vetenskapsman på planeten Jorden som 
har kommit till oss med ett underbart budskap. Kan du snälla berätta  
igen vad det är?”
”Pluto är en planet! Och tack för att du kallar mig för vetenskapsman, 
min familj brukar bara skratta åt mig när jag kallar mig för det. Speci-
ellt min svärfar.”
”Ja vi har förstått att du har ett problematiskt förhållande med Rick, 
som vi har förstått också är en vetenskapsman. Håller han med om att 
Pluto är en planet?”
”Äh, nja det vet jag inte om han gör men jag tror att hans intelligens 
överskattas av många! Jag menar, när det gäller planeter i vårt solsys-
tem har nog nästan jag bäst koll!”
”Okej wow, du är en imponerande människa Jerry Smith! Kan du snälla 
ge oss en lång utläggning om vårt underbara solsystem?”
”Mmmmmm jo men det kan jag absolut göra… Jag måste bara säga att 
det här med långa utläggningar inte riktigt är min grej när det gäller 
planeter, så kort som möjligt om jag får bestämma!”
        

Möjliga aktiviteter på Pluto

- Besök den enorma gruvan där man borrar efter plu-
tonium! Ta med hela familjen och se hur vi bit efter 
bit gör vår stora planet obetydligt mindre! Säkert 
och absolut inte skadligt för vår miljö!
- Ta ett svalkande dopp i den vackra plutoniumsjön 
och känn hur plutoniums helande kraft letar sig in i 
alla dina porer! Ej lämpligt för personer med hud.
- Se FC Plutboll spela en match mot sina bittra rivaler 
från Uranus; Saturnboll FC! Endast på den nybyggda 
arenan Le stade de Plutô.
- Upplev Plutos kammarorkester i Plopera-huset. 
Sammansättningen kan verka lite annorlunda då basen 
ibland sätter sig framför violinisterna. Detta gäller 
dock inte om saxofonerna äntligen har tagit sig ifrån 
den bakre raden, då skrotas alla tidigare nämnda 
regler och alla får ett stort A! Det blir kul!

Kom och semestra på underbara Pluto 
– Den lilla planeten med det stora 

hjärtat!

*3 minuters tystnad medans Jerry tänker febrilt*
”Hmm, ja alltså Jupiter är ju den största planeten! Det är jag ganska 
säker på.”
”Det stämmer bra Jerry, vårt team bakom kulisserna kan bekräfta 
dom uppgifterna! Det kommer ytterligare uppgifter om att Jupiter är 
den femte planeten i från solen! Har du någon kommentar om detta?”
”Nej men det kan inte stämma. Solen är ju större än alla planeter så 
Jupiter måste komma först när man pratar om planeter!”
”Är du säker på det här Jerry?”
”Ja, precis lika säker som jag är säker på att b kommer efter a! Det 
vill säga, när b inte kommer efter t, vilket är ett vanligt fenomen när 
man pratar om planeter! När man pratar om stjärnor kan b också dyka 
upp efter c men nu känns det som att jag virrar bort mig själv.”
”Okej Jerry, du är vetenskapsmannen, du vet bäst! Tack för en mycket 
givande intervju!”
”Pluto är en planet!”

   Pluto-nytt
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”Okej, Rick! Vad sägs om lite TV? Jag tror att Paradise Hotel är 
igång.”
”Pffft, det är LAME. Jag har en interdimensionell digitalbox där 
vi kan se på Paradise Hotel i en annan dimension. Där snackar vi D 
R A M A!
”Oh yeah Rick, du vet att jag alltid är DOWN for some D R A M 
A!”
”HIT IT!”
”Okej vi verkar ha kommit in direkt i parcermonin”. 
Zuupertroopers är immuna och har ställt sig bakom Team Zissou, 
så Rävbussen har ingenstans att stå. Dom får istället ställa sig 
bakom POLO (ropar samtidigt MARCO men får inget svar) där 
Kardinalerna redan står.
POLO tänker högt: “Ja, jag har två riktigt underbara lag bakom 
mig och det här är ett väldigt tufft beslut. Jag kommer gå på 
magkänslan och helt enkelt välja det laget som mitt hjärta bultar 
lite extra för. Det lag jag har valt att bilda par med är…”
POLO avbryts av att dörren sparkas upp av ett nytt lag. Team 
Zur Muhlen dundrar in med all sin prakt och slänger kulan i golvet.
* Rick zappar vidare.*
”Men Rick, det var ju asspännande! Varför byter du?”
”Äh, om ingen har börjat slåss eller gråta inom 30 sekunder vet 
man att avsnittet inte är något att ha. Dessutom har vi oändligt 
med kanaler, vi måste fortsätta leta! Kolla här! Det är motherf-
ing Sagan om Ringen men dom kör runt i stora MINIBUSSAR 
I UPPSALA! Fattar du hur galet det här är? Okej vi måste väl 
byta, men filmen heter the Femaleship of the Ring. Kom ihåg det 
Morty, KOM IHÅG DET!”
”Ja, ja geez, ta det lugnt Rick, zappa vidare. Vad händer på den 
här kanalen?”
”Åh, åh, åh Morty det här är en bra en. Kolla Morty, det är dom 
Sju dvärgarna men dom är Maneter, inte clownfiskar i det här 
universumet. Fattar du hur sällsynt det är Morty? Men man 
tröttnar snabbt, vidare, mer TV!”
”Detta är Baskrarna på Channel 4 News Team. This just in; BB- 
står inte för Beer Before Business. Vad är ens verkligt längre? 
Kan vi leva i den här världen?”
”Nej” säger Rick, och byter kanal.
”Ikväll gästas Berättarladan av Ämbetslaget, Cutecumbers och 
Knivsta Hillbillies.”
”Oj nej Morty, byt snabbt. Det där kan bli jobbigt att titta på, 
Cutecumbers och Knivsta Hillbillies kan inte vistas tillsammans 
utan att dom börjar Gladpacka varandra.”
”Wow Rick, kolla! Det är fyra nyanser av brunt, jag älskar den 
filmen!”
”Nej Morty, DET ÄR FEM NYANSER!  Är det ens möjligt Morty? 
Det finns väl bara fyra? Byt kanal!”
”I nästa program tar Doppes Tidsmaskin oss till 1941 och den 
tyska ubåten Das Boot. Ubåten bryter vattenytan och luckan öpp-
nas. Kaptenen dyker upp och säger någonting roligt som vanligt. 
“Strålande, Stefan!” hörs gömt bland skratt nedanför i båten.”
”Okej, Morty. Vi måste träffa Stefan, han är helt otrolig. Kom, 
glöm TV:n och så sticker vi till honom istället innan Måndagsmaf-
fian får tag på honom först! Juste förresten Morty, Min Andra 
Bil är en Ferrari och titta Vilka Himla Kroppar!”

    Avsnitt 137
 
”Kvällens avsnitt presenteras i samarbete med Ricks Pickled 
Ricks, the pickelest Ricks of them all!”
”Okej Rick, vad har du på hjärtat idag?”
”AHH du är duuuuum i huvudet, M-m-morty!”
”Geez Rick, har du druckit nu igen? Jag har ju sagt att jag 
inte vill spela in ännu ett avsnitt när du dricker. Aldrig igen. 
Aldrig.”
”Nej, det är okej, Mooor *rap* ty, jag har inte druckit...så 
mycket! Vi fixar det här. Vet du vad jag tänkt på Morty? 
Har du tänkt på att när du knäpper med fingrarna så kom-
mer ljudet ifrån när mellanfingret träffar handflatan, inte 
när det knäpper mot tummen?”
”Aw geez Rick, det har jag aldrig tänkt på! Du har rätt!”
”Men Morty, du kan ju inte knäppa med fingrarna. Du har ju 
ingen aning! Du måste sluta vara en följare Morty, du måste 
våga vara dig själv Morty. Ingen kommer någonsin tycka om 
dig annars, old *rap* Morty-Mort. Eller jag kommer alltid 
tycka om dig Morty, för du är min vän. Du är min bästa vän. 
Jag älskar dig Morty. Och jag skäms inte för det Morty! 
Skratta inte åt mig Morty!”
”Aw geez Rick, jag skrattar inte. Jag lovar!”
”SLUTA SKRATTA MORTY. Vet du hur lätt jag kan byta 
ut dig Morty? Vet du hur lite du betyder för mig? Jag kan 
hämta en annan Morty från en annan dimension på fem minu-
ter Morty! Utan att blinka Morty! Du är ingenting Morty!”
”Ooooookey, that wraps up this weeks episode of Rick and 
Morty gets reeeeeeal deep n’ emotional. Glöm inte inte bort 
att hit that old subscribe button and don’t be afraid to 
leave a comment in the comment section.”
”Morty, våga inte avbryta programmet nu Morty. Jag är 
på gång Morty! Jag sänkte inte en flaska tequila för att du 
skulle avbryta mig när jag kommer igång på riktigt Morty.
”Once again, thank you for listening. Vi älskar er alla!”
”MOOOORTY”
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Vill du också krydda till en annars tråkig vägg 
med spännande dörrar?

Vi på ”Real fake doors” har precis vad du letar 
efter!

REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM

REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM REKLAM
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  Mr. Meeseeks

Mr Meeseeks är den en av de trevligaste och mest 
omtänksamma skapelser Rick någonsin gjort. Du ber 
Mr Meeseeks om en tjänst, han gör tjänsten och 
sen försvinner han. Poof! Men var noga med att inte 
ge honom en för svår uppgift; en längre existens 
för Mr Meeseeks kan locka fram dess mörka sida.

  Abradolf Lincler

Abradolf Lincler skapades när Rick gjorde ett ärovärt 
försök att kombinera Abraham Lincolns och Adolf 
Hitlers DNA för att skapa en moraliskt neutral su-
pervärldsledare. Detta misslyckades dessvärre och 
Abradolf blev istället till en kognitivt dissonant för-
virrad galning som själv inte förstår sin egna existens.

Namn: Zeep Xanflorp
Art: Okänd
Information: Rent tekniskt ingen 
utomjording då han lever i Ricks 
mikroversum. En vetenskapsman 
vars geni är i klass med Ricks 
eget.

Namn: Shleemypants
Art:Okänd
Information: En odödlig och allve-
tende utomjordning som arbetar 
som multidimensionell polis. Vulgär.

Namn: Blim Blam
Art: Korblock
Information: Massmördare som 
blev tillfångatagen av Rick när 
han besökte jorden för att äta 
bebisar. Tack vare Blim Blam 
lyckades dock Rick bota rymd-
AIDS, vilket alltid är något.

Namn: Worldender
Art: Okänd
Information: Om Thanos hade ett 
barn med Darkseid och det barnet 
hade ett barn med ett annat 
gigantiskt monster. Där har ni 
Worldender.

Namn: Snowball
Art: Hund
Information: En gång i tiden 
familjen Smiths hund men är tack 
vare en av Ricks uppfinningar nu-
mera kejsare över en planet helt 
bebodd av hundar. 

Namn: Ice-T
Art: Alfabetrit
Information: Ett uråldrigt väsen 
från tidernas begynnelse som lever 
i exil från sin hemplanet.

Namn: Okänt
Art: Testikelmonster
Läte: GYAAAH
Information: Testikelmonster lever 
i sin egen dimension där de fördri-
ver tiden med allehanda persversi-
teter. UNDVIK!

Namn: Krombopulos Michael
Art: Gromflomit
Information: Galaxen främste 
torped som bara ÄLSKAR att 
mörda. Befaras omkommit i tra-
fikolycka. 

Namn: Okänt
Art: Vulvorian
Information: Vulvorianerna bebor 
planeten Spaghuln. De är utrustade 
med kvantumgenitalier.

Namn: Birdperson
Art: Fågel
Information: Gammal vän till Rick 
med en stark moralkompass. Mör-
dades på sitt bröllop men ryktas 
numera leva under annat namn.
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   Acacia
“Nu händer det!” - tänkte Jerry när han slog upp datorn. 
Mången gång tidigare hade han gjort detta, men aldrig 
hade han känt en sån här övertygelse inför ett projekt. 
Han dubbelklickade frenetiskt på den välbekanta sym-
bolen och en rysning av välbehag sköljde genom kroppen 
när musiken startade. 

Musiken, som var en orgasmisk potpurri av lugnet från 
en stillsam sjö blandat med en obehagskänsla från den 
djupaste skogen, fick honom att känna sig än mer sä-
ker på sin sak. På toppen av allt detta fanns en eggande 
förväntan inbäddad i tonerna, som Jerry hade svårt att 
beskriva.

När han tittade sig omkring i landskapet som han både 
kände till som sin egen ficka och aldrig tidigare hade 
upplevt, kände han hur fingrarna på den vänstra handen 
arbetade allt mer frenetiskt medan den flög över tang-
enterna. 

Jerry och hans närmaste kamrater visste exakt vad de 
var tvungna att åstadkomma innan mörkrets inbrott, och 
de skred genast till verket med en frenetisk övertygel-
se. Morty som visste sin roll mer än väl hade redan gett 
sig iväg på jakt efter virke, medan de andra utforskade 
närområdet för att säkerställa att platsen där deras 
första etablissemang skulle byggas var perfekt. 

När natten smög sig närmare övergick den uppspelta 
gruppen till det mindre glamorösa arbetet och började 
jobba sig nedåt. Rick, som var den mest pålästa av dem, 
hade kommit över ett helt nytt sätt att organisera jak-
ten på rikedomar, och vad som en gång var ett långsamt 
och plågsamt arbete som utfördes snarast av pliktskyl-
dighet än inspiration, gick nu framåt som ett skenande 
ånglok.

När hela gruppen återigen kom till sans och inspekte-
rade vad de ägnat de senaste dagarna åt gjordes det 
i tyst beundran av sig själva. Vad som för bara några 
dagar sedan varit ett kargt landskap av gräs, blommor 
och enstaka träd hade förvandlats till oigenkännlighet. 
Området var fullt av såväl påbörjade som pausade och 
slutförda projekt, och allt förbands av den järnväg som 
allting kretsade kring. Jerry strosade klentroget och 
stolt mellan banker, barer och balkonger, och stannade 
upp för att beundra den staty som någon, ingen visste 
riktigt vem, hade rest till minne av detta storslagna 
vidunder till stad vid namn Acacia. 

Facklor brann stillsamt, hönsen kacklade och fåren 
bräkte när gruppen tittade på varandra, varje individ så 
lik de andra att det utan namnindikatorerna förmodligen 
hade varit omöjligt att skilja på dem, hötte med armarna 
och det sprakade till i högtalarna när Beth, lite avmätt 
trots den storslagna stämningen, utbrast “Jaha, och nu 
då?”

 Mongolisk psykologisk krigsföring

Morty har jag berättat för dig om hur mongolerna under 
Djinghis Khan tog över städer? Ah du sover, Mooor-
ty? Jag berättar ändå. När de belägrade en stad satte 
de första dagen upp ett vitt tält. Detta betydde att 
om staden öppnar sina portar och ger upp kommer alla 
människor i staden överleva, samt staden bevaras för 
att vara en del av det mongolska riket. Hade de inte 
gett upp under första dagen sattes på dag två ett rött 
tält upp. Gav de upp under den här dagen skulle bara 
alla män mördas. Kvinnor, barn och staden skulle lämnas 
oskadd. Om de ändå inte gav upp, sattes på tredje dagen 
ett svart tält upp. Det svarta tältet betydde död åt alla 
människor innanför stadens murar, och hela staden skul-
le bli förstörd. Detta var väldigt effektivt. Det är klart i 
början var de tvungna att visa att de menade allvar, och 
det blev mycket svarta tält, och därmed mycket dödan-
de. Men ryktet spred sig snabbt mellan städerna. Och 
ganska snart började stad efter stad ge upp innan det 
vita tältet knappt hunnit sättas upp. Så effektivt! Jag 
måste säga att det är en imponerande taktik, och jag har 
själv tagit inspiration från den. Dock är jag ju smartare 
än alla andra, Morty, och har gjort taktiken perfekt. Hur 
jag gör kanske jag kommer berätta för dig, Morty, en 
vacker dag. Men tills dess kom ihåg det mongolska sät-
tet, Morty. Glöm inte det. Eller just det du sover Morty. 
Men glöm det inte. 
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Aww geez, hittar du ingenting att titta på? Har du redan 
sträckkollat dina favoritserier och är redo för något nytt? Här 
kommer en lista på filmer jag tycker om! Ni kanske märker att 
jag gillar serier med starka bikaraktärer. Ibland tycker jag 
om att drömma om att känna mig behövd. Men nog om mig, här 
kommer mina tre favoritfilmer!
 
1.     Lejonkungen
Visst Simba ska bli kung och besegra Scar och så vidare, men 
hade han klarat sig dit utan hjälp av Timon och Pumba? Nej, 
självklart inte. Den här filmen visar att om man har en kvick-
tänkt Surikat och ett starkt vårtsvin vid sin sida finns det 
inga gränser för vad man kan åstadkomma! Jag tror att det är 
poängen med filmen i alla fall.
 
2.     Sherlock Holmes
Den här filmen handlar om en pensionerad militärdoktor som 
hjälper sin lite skumma kompis (som inte alls visar någon upp-
skattning) att lösa brott. Som belöning får han hålla ordning i 
detektivens stökiga lägenhet, ständigt släcka bränder (ibland 
bokstavligt talat) och föreläsningar om vad som är elementärt.
 
3.   Oceans 8
Wow, en film där alla får vara starka huvudkaraktärer! Den 
här filmen måste ni se, det är som en dröm som blir verklig-
het! Den har spänning, den har luriga twists and turns, den har 
allt! Den har till och med inspirerat mig till att skriva ett eget 
screenplay där jag tänker att alla Mortys får vara med! Och så 
ska vi kanske råna citadellet och ta alla pengar från alla Ricks. 
Möjligheterna är oändliga!

”Vafan är det här m0rty?! Jag kan inte skapa en avatar med 
mitt namn?!”
”Oh geez r1ck. Du inser väl att detta är ett onlinespel och 
alla använder sig av siffror i sina användarnamn? Det är 
faktiskt vedertaget!”
”La di da… det var fan det dummaste jag hört m0rty, hör du 
det? Det dummaste jag hört. Varför skulle någon vilja göra 
det?”
”Aw geez. Here we go again...”

Några timmar senare...

”WUBBALUBBADUBDUB jag hittade diamant m0rty! 
DIAMANT!”
”Geez r1ck. Det hittade jag för länge sedan. Och i spel 
är det bara den första som räknas. Det är också veder-
taget.”
”Var tyst snorunge! Snart är jag långt förbi dig.

* R1ck råkar öppna upp för en vattenläcka som fyller hela 
grottan*

”Kolla vad du gjort R1ck! Du har ju förstört allt!”
”Äsch jag har redan tröttnat på detta skitspel ändå, 
mitt intellekt behöver mer stimulering än ett spel för 
10-åringar utan vänner. Dessutom vill presidenten möta 
oss, du kanske äntligen kan få din selfie, M0rty!”
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Kl. 13.45. Vita huset, Washington D.C. Den amerikanska presidenten har precis fått uppgifter om att en främ-
mande makt har påverkat det nu avgjorda presidentvalet där den sittande presidenten förlorade stort. Vilken 
makt kan anses mer främmande eller skrämmande än den som besitts av Rick Sanchez och den där lilla idioten 
som alltid tjatar om en selfie? Presidenten kallar omedelbart efter Rick och Morty,

“Hej, nu är vi här, vad vill du?”.
“Rick Sanchez, hur kunde du göra det här mot mig? Jag 
trodde vi slöt fred när du dök upp i din fiskeväst?”
“Vad ska jag säga, jag kanske var uttråkad och kände för 
att leka gud en eftermiddag eller så har jag bättre saker 
för mig än att lägga tid på något så betydelslöst som ett 
presidentval på jorden.”
“Sluta spela dina sjuka spel Sanchez! Vi vet att du hade 
något med presidentvalet att göra! Bara du är kapabel till 
något så djävulskt!”
“Ääääääh, hört om något som kallas Putin och hans ryska 
hackare? Dessutom spelade jag poker med 
Putin förra onsdagen och han nämnde något om att USA var en svag stat som han kunde kontrollera hur 
han ville. Jag är oskyldig, ring mig inte igen! Om du inte vill ta en selfie med Morty, då är det bara att 
ringa. Dag eller natt! När du vill!”
”Okej Sanchez, du kommer undan med en varning denna gång, men bara för att din tutorial om Fortnite 
verkligen hjälpt mig, jag fick min första Victory Royale förra veckan. Du kan dock glömma din selfie Morty, 
jag kan inte bli associerad med förlorare.” 

”Vi behöver inte ta detta från en person som inte ens 
kan spela fortnite utan hjälp, kom Morty vi drar”

Rick och Morty teleporterar hem. År passerar och dis-
kursen inom politiken blir grövre, fulspel blir vanligare 
Ricks alkoholkonsumtion stiger i samma takt. Rick kan 
inte sluta älta vad som kunde varit om han bara hjälpt 
till.   

”Oh my Morty Mort! La di da, jag föreslår *burp* att vi 
åker till en dimension där världspolitiken inte spårat ur. 
Där den mäktigaste nationen inte är förstörd av pengar 
och korruption. Där de inte sätter en man som så tydligt 
ljuger om sitt förflutna på den högsta juridiska instan-
sen”

“Det kan du inte säga med säkerhet Rick, är inte oskuldspresumtionen viktig att upprätthålla?”
“Ja Morty, det är den såklart. Att du ens insinuerar att den skulle vara under attack är ett påhopp bara det. Men 
detta var ingen rättegång Morty, det var en arbetsintervju. Man måste analysera trovärdigheten. Creepy Brett 
skriker inte precis trovärdighet och man har kunnat bevisa flera lögner han uppgivit under ed, är det rimligt för 
en sån viktig position, Morty? Jag hade nästan hellre sett dig där än mannen som spar sin kalender i 36 år. Grät 
inte du när Dr. Blasey Ford vittnade? Där kan vi snacka om trovärdighet”
”Geez Rick, det är klart jag gjorde, jag är en människa med känslor. Jag försöker bara påpeka att man inte ska 
döma ut någon utan en ordentlig utredning. Men du är full och det svårt att hålla en nyanserad diskussion med dig 
då”
”Ha! Jag är mer nyanserad när jag ligger avsvimmade än vad du någonsin är *burp* Morty”
“Jo, du har en poäng Rick, du vet alltid bäst”
“Bra att du äntligen insett detta. Tycker mest synd om Notorious RBG som 
måste umgås med honom. Vilken kvinna! Vi hade ju en grej, jag och RBG på 
50-talet, har jag berättat det Morty?” 
“Ja, varje gång du dricker cider och alltid med för mycket detaljer. Men 
det finns inget vi kan göra ändå, så varför ältar du?”
“Jag kan göra vad som helst, Morty. Du kan inte en börja förstå gränserna 
av min förmåga. Vi kan åka tillbaka i tiden 36 år, leta rätt på creepy Brett 
och ta honom på bar gärning. Du kan filma allt med din mobil, Morty! Vore 
inte det häftigt Morty? Att få konkret bevis på vad som hände?” 
“Men jag trodde du lagt allt rörande tidsresande på hyllan? Du sa att resan 
inte var värd baksmällan av allt som du förändrat”
“Jag vet Morty! Tror du inte *burp* jag vet det? Kan inte en pojke drömma 
lite? Vore så otroligt tillfredsställande är allt jag säger, Men visst Morty vi 
kan istället åka till en dimension där du inte ställer så många dumma frågor 
hela tiden, vore inte det en bra lösning? Jag ska bara sova lite här först...”



13

Vågrätt

1. ...inte clownfisk
3. Strös i sår
4. Skylt man kan dricka sig till
5. Gammal är äldst
7. Kyld dryck
9. Ser man fram emot efter rallyt
11. Kan man förtjäna
12. Bestick som kan göra ”Följa John” ödesdi-
gert

Lodrätt

2. De obestridliga vinnarna med svans
3. Där Sirius lyser som starkast
4. Diggar prästen
6. ”Aww JEEZ...”
8. Den bästa nationen
10. Ilsken murare i USA
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”Morty, vet du vilken film-franchise som är både un-
derskattad och överskattad på samma gång? Fast and 
Furious Morty! Fast and Furious!”
”Jag vet inte Rick, är inte de ganska banala med samma 
story i varje film? Jag kommer knappt ihåg vad som hänt, 
men snabbare bilar och mer absurda slagsmålsscener?”
”Oh du är så vanlig Morty, har du någonsin haft en ori-
ginell tanke i ditt huvud eller upprepar du bara fraser 
du hört? Sätt dig ner Morty så ska jag berätta vad som 
hänt och sen ska vi se om dom alla i ordning, förstår du?”
”Oh geez Rick, det låter jobbigt måste jag verkligen 
lyssna på allt du säger?”
”Du är din egna person Morty, jag kan inte kontrollera 
vad din hjärna väljer att registrera, men jag kanske be-
rättar något viktigt, så det smartaste är nog att genom-
lida detta. Redo?”
”Jag har väl inget val...”
”Den här ena killen, Bryan, käkar mat på någon bilrepa-
rationsbutik. Raggar på servitrisen. Egentligen är han 
polis och ska nästla sig in i det här kriminalitetsgänget. 
Vin diesels karaktär är ledare för gänget. Toretto hette 
han tror jag, men detaljerna är inte viktiga Morty, det 
är budskapet. Han är tillsammans med Letty. Servitrisen 
heter Mia och är Torettos syster. Bryan lyckas vinna de-
ras tillit genom att förlora ett bilrace mot Toretto, men 
det var tight race. Börjar dejta Mia. Händer en del gre-
jer, vad jag minns. Tillslut håller gänget på att gå in i en 
fälla, men Bryan har genuint börja gilla dom och avvärjer 
fällan, men samtidigt avslöjar han att han är polis. Mia 
hatar nu honom, detsamma med Toretto. Dock hjälper 
Bryan Toretto fly från polisen genom att ge honom en bil 
med den klassiska meningen “I owed you a 10 second car” 
hur coolt sagt Morty? Slut på film 1.”

”Jag har bara börjat Morty. I 2 fast 2 furious följer vi 
återigen Bryan. Annan miljö. Han fick sparken som polis 
p.g.a det som hände i första filmen. Men nu ska de fälla 
någon annan snubbe, och de rekryterar Bryan till detta. 
Han får med sig sin kriminella barndomskompis Romeo 
som hjälp. Bryan är i denna film intresserad av Eva Men-
des karaktär som jag glömt namnet på. Några obehagli-
ga scener senare är det en stor uppgörelse med massa 
bilar som förvirrar polis och kriminella, slutar med att 
Bryan flyger med sin bil upp på en båt och tar fast den 
kriminella. Han blir förlåten av polisen och rekryteras 
tillbaka. Slut film 2. Film 3, TOKYO DRIFT, helt nya ka-
raktärer, man fattar ingenting. I Tokyo, det driftas en 
del. Huvudrollen är kanske den tråkigaste någonsin. Inte 
mycket att säga mer än att han är med och är schysst 
och dör i slutet av filmen. Slut film 3. Film 4, många år 
senare släpps den, får vi återigen följa Bryan som nu 
jobbar för FBI. Ska fälla någon snubbe. Toretto med 
hans entourage är också tillbaka. 

Toretto, Vin Diesels karaktär du vet, har flytt till 
Panama efter någonting. Mia ringer och berättar att 
Letty, hans flickvän, blivit mördad. Toretto kommer då 
tillbaka och vill hämnas Letty genom att döda hennes 
mördare. Detta är samma kille som Bryan jagar med 
FBI. Så Toretto och Bryan tävlar om vem som ska bli 
den här killens chaufför, och på så sätt störta honom 
inifrån. Toretto ogillar fortfarande Bryan. Massa sa-
ker händer och sen är det en stor uppgörelse i Mexico 
där Toretto tillslut får fatt på Lettys mördare men 
väljer att inte döda honom utan låta polisen ta hand 
om honom. Toretto måste dock själv fly från polisen, 
men väljer att låta sig bli gripen för han orkar inte fly 
längre. Bryan säger upp sig från FBI och filmen slu-
tar med att Bryan, Mia och några andra “interceptar” 
fängelsebussen Toretto är på och räddar honom. Bry-
an är nu alltså väldigt kriminell och del av deras gäng. 
Allt för kärleken I guess, väldigt uppenbart fortfa-
rande hooked på Mia, kärlek är bra fint va Morty? 
Till film 5 har alla fått superkrafter typ och är 
övermäktigt bra på att slåss och allting. Flytt till Rio 
och har kul. Det är nu filmserien på riktigt tar fart. 
Dwayne “The rock” Johnson enters handlingen. Han 
jagar dom vilt. Låter dom dock gå i slutet av filmen för 
han har respekt för dom. Samma grej i film 6 typ. The 
rock dominerar med sina one liners och råa styrka. 
Film 7 och 8 är dock spännande för då slåss gänget 
tillsammans med Dwayne da rock, och jag menar det 
bara måste man se.” 
”Men jag har inte tid Rick, jag kan inte se alla dom 
filmerna innan Rallyt”
”Allt handlar om tidsoptimering Morty, jag har en bok 
som kommer ändra ditt liv. Men om jag skulle fokusera 
på något inför rallyt skulle jag nog istället absolut se 
dessa 3 avsnitt av Rick and Morty på Netflix: S01E09, 
S02E05, S03E10. Eller åtminstone några i ditt lag, om 
du nu är lat Morty”
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Jerrys Topp 5 Ernst Kirchsteiger-citat:

1. “Har det hänt någon gång att du nästan blivit förälskad i en sten?”
2. “Vad är det som gör att vissa granar faktiskt bestämmer sig för att bli 
julgranar och andra bara är fula?”
3. “Det här är en fin liten morot som förtjänar respekt”
4. “I dag ska vi smeka upp ett kök”
5. “Om ni inte har tid att koka eget äppelmos så undrar jag vad ni använ-
der all tid till”
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Rick stirrade med en tom blick på sin portalpistol. “Slut 
på batteri”. Dom starkt lysande röda bokstäverna var 
som en slägga som med full kraft slog honom i magen. 
Han kände sig ensam. Ensam och kraftlös. “Slut på 
batteri”. Har vi inte alla någon gång haft slut på batte-
ri? Har vi inte alla någon gång velat göra som portalpi-
stolen och gömma sig bakom en skylt med texten “Slut 
på batteri”? Och varför kan vi inte göra det? Vem har 
bestämt att vi inte, bara för en stund, får frånsäga 
oss allt ansvar och alla plikter och bara gömma oss i ett 
hörn med en skylt som frånsäger oss allt ansvar från 
vår inaktivitet och likgiltighet? Varför måste man stän-
digt hitta energin att vara en fungerande människa?
Dessa frågor dök upp i huvudet på Rick, bara för att 
nästa sekund försvinna som en obesvarad tegelsten 
som när som helst är beredd att komma tillbaka och 
drämma in i huvudet på en. “Slut på batteri”. När man 
tänker efter, är meningen inte en lögn? Hur kan det 
vara slut på batteri om det produceras energirika bok-
stäver i en stark röd färg?

Och om det nu fanns några få flyktiga mängder med en-
ergi kvar, varför skulle dessa användas till att meddela 
något som ändå inte hjälper brukaren? Är meddelandet 
bara ett hån från den kalla, gråa, metalliska apparaten?
Plötsligt dök bilder av Ricks ömma moder upp i huvudet 
på honom. Hade hon inte haft något råd specifikt för den 
här situationen? Minnet började att klarna för Rick. Han 
mindes den där kalla höstdagen i hans tidiga år i livet. 
Det hade varit ett par tuffa dagar för Rick som inte un-
derlättades av att hans burduse fader tyckte att Ricks 
projekt till vetenskapsmässan var “ett rop på hjälp från 
en underkvalificerad förstaklassare”. Han hade fått ett 
besök på sitt pojkrum av sin mor som påminde honom att 
om han någon gång känner att energin inte finns kvar, om 
han känner att “Slut på batteri” lyser starkt i hans ögon, 
ska han komma ihåg att guld som läggs under kol, fast åt 
andra hållet, ger ett resultat av både koppar och silver.
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Bortglömd bilskatt hittades i fransk lada

I höstas upptäcktes 60 sällsynta bilar i en lada i 
Frankrike - vindpinade och bortglömda. När sam-
lingen auktioneras ut i dag beräknas värdet till över 
140 miljoner kronor.

Allt började med en krossad dröm.

Entreprenören och bilsamlaren Roger Baillon, bo-
satt i västra Frankrike, ville öppna ett privat bil-
museum. Men ekonomiska bakslag satte stopp för 
planerna. Baillon blev tvungen att sälja ett femtio-
tal av sina dyrgripar, och det som blev kvar av den 
en gång så pampiga och omtalade samlingen lämna-
des orört - i decennier.

Det var inte förrän Baillons släktingar bjöd in 
experter för att ta en titt på gårdens försumma-
de gamla bilar som ”skrothögarnas” faktiska värde 
uppdagades.

Aldrig igen

Matthieu Lamourse, direktör för Artcurial motor-
cars, som hittade Baillon-samlingen och anordnar 
auktionen kallar fyndet för en ”sann skatt” och 
jämför med inget mindre än upptäckten av Tutan-
chamons grav.

Vi hade ingen aning om vad vi skulle hitta, men insåg 
snart att det var något stort. Det här är konst-
verk, säger han.
En sådan här skatt kommer aldrig att påträffas 
igen, intygar hans kollega Pierre Novikoff i ett 
pressmeddelande.
Av de 60 bilarna är många fortfarande i gott skick. 
Där finns objekt från bilens begynnelse fram till 
1970-talet - Bugatti, Ferrari, Delage, Talbot-Lago, 
Maserati och ytterligare välkända bilmärken.

En av de mer sällsynta bilarna, påträffad under 
en hög med tidningar, är en Ferrari 250GT SWB 
California Spider - ett av bara 37 exemplar, länge 
betraktat som försvunnet. Bilen ägdes en gång 
i tiden av skådespelaren Alain Delon, som enligt 
fotografier från 1964 tog med sig Jane Fonda på en 
åktur. Ett annat fynd, en Talbot-Lago T26s, bruka-
de tillhöra den egyptiska kungen Farouk.
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Blå Grön Röd Lila Turkos Orange

Summer Mr. MeeseeksBirdperson MortyJerry Rick

5  6       3        4        2         1

Modellerna kan jag läsa om i en bok, jag vill veta 
vilka som ägde dem och vad de har varit med om.
Historien bakom Baillon-samlingen är minst sagt 
uppseendeväckande. I dag säljs bilarna vidare på 
Retromobile-auktionen i Paris, i samma skick som 
de hittades - till nya ägare och äventyr.

Vi blåser liv i ägarens ouppfyllda dröm, säger 
Matthieu Lamoure.

”Blåser liv i”

Rickard Elgán från Motorhistoriska Riksför-
bundet tror inte att fynd i samma kaliber står 
gömda i Sverige, men ”säkert enskilda objekt och 
mindre samlingar”.

Visst står det saker i ladorna, det gör det ju.
För honom är den främsta drivkraften bakom att 
bevara äldre bilar att värna kulturarvet:

Vi uppmanar ägare att göra sina närmaste upp-
märksamma på vad de har, så att bilarna inte 
glöms, kastas eller bara säljs till högstbjudande 
och riskerar att försvinna ur landet. Jag förstår 
inte meningen med att samla bilar på hög om man 
inte har en historia bakom dem.



20

RALLY FoR NYBoRJARE

Har du hoppat mellan dimensionerna en gång för 
mycket? Huvudet är inte riktigt med dig och du 
har helt glömt hur man kör ett rebusrally? Lugn 
bara lugn, läs igenom denna sida ordentligt så är 
du snart tillbaka i matchen.

Utrustning

Se till att ni får med er allt som står på utrust-
ningslistan. Böcker publiceras t. ex. oftast i nya 
upplagor och det kan innebära att sidorna inte 
stämmer med de äldre utgåvorna, så se till att 
ha rätt årgång, längd, tjocklek och mängd av det 
som ska packas. Att packa färdigt någon dag 
innan gör gott för själsfriden och minskar risken 

Att hålla koll
      
Läs igenom Blaskan noga! Man vet aldrig vilken information som 
kan komma till användning. Reglerna är naturligtvis bra att läsa 
ordentligt så att man slipper stå på rallydagen och vara osäker 
på om gradskivan är åt rätt håll. Det är också bra att ha någon 
som är ansvarig för att hålla koll på innehållet i startpåsen (på-
sen med hemlig extrautrustning ni får vid starten) och någon 
som ser till att allt som ska in vid en TK (rebusar, lösningar, 
ledningar) kommer in med namn och rebusnummer. Detta är 
något som de flesta har missat minst en gång och tvingats lära 
sig den hårda vägen. Noggrannhet lönar sig!
  
Rallymorgon
      
Att vänta på rally är ungefär som att Morty äntligen skulle 
få en selfie med presidenten. Det finns ingen större händelse 
och det kan vara bra att ladda upp med några extra timmars 
sömn för att klara hela vägen till sexan. Se också till att vara 
på plats lite innan er starttid på morgonen så hinner ni med 
den sista pimpningen av ert rallyfordon och beundra de andra 
lagens utklädnader. 

Fulingar
      
Det klassiska knepet att ”follow the sheeples” (att följa efter 
ett rallyfordon som man tror löst rebusen) kan både hjälpa 
och stjälpa. Ni kanske bara hittar fake news. Akta er också 
för konkurrerande team som försöker lura er, tjuvkika på era 
plocklistor eller att med sina rallyfordon skymma plock och 
kontroller m.m. 

Kvällen och morgonen efter
      
Kom i tid till sexan (obs - fördrink kl 18!) och märk väl att ett 
par öronproppar kan vara skönt att ha på en högljudd sittning. 
Kom gärna även på rallybrunchen, ett ypperligt tillfälle att 
gratulera den nya och den gamla läggartruppen samt diskutera 
rebusar och gårdagens äventyr.  
   
Angående läggarångest...
      
För vissa lag kan en rädsla för att tvingas lägga nästa rally 
infinna sig under dagen (och inte minst kvällen). Den rädslan är 
helt onödig. Visst är det mycket jobb med ett rally, men det är 
samtidigt fantastiskt härligt och superkul. Var inte rädda för 
att göra ert bästa. 

  

Utrustningslista
   
Bibel 2000
Eng-sve/sve-eng lexikon
Latin-sve/sve-latin lexikon
Physics handbook
Synonymordbok
Internationella morsealfabetet 
Internationella Semaforalfabetet
Svenska alfabetet i punktskrift
SAOL
Vanliga almanackan 2018
Blaskan
A4-papper
Pennor
1 svart tuschpenna, 1-2 mm
Linjal
Sax
Tejp
Gradskiva
Miniräknare 
Penna med vattenlösligt bläck
Minst 2 telefoner med olika abonnemang 
CD-spelare
Kompass
Hembyggd variant av Ricks Portal Gun
Minst en i laget ska kunna schackregler och förstå sig på 
schackspråk
Reseschack
1 Smartphone med internet

Att deponera vid start
      
Kartdeposition à 300kr i kontanter 
Snacks
Hembakta verk för ca 9 fikande (utan nötter och mand-
lar)      

Otillåten utrustning
   
Dator 
GPS-mottagare     
Ortsnamnsregister och dylikt
Diskmedel
Akrylfärg
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“Uncertainty is inherently unsustainable. Eventually, everything 
either is or isn’t”   

- Rick Sanchez

Läs reglerna en gång, läs dem en gång till och ytterligare tio 
gånger. Sedan är du redo för rebusrally!
     
Kontroller
      
Platsen för kontroll definieras av den rebus som erhållits vid 
föregående kontroll/start/tidskontroll. På rebuslappen finns 
alltid en lägesanvisning angiven i väderstreck eller grader. 
Grader räknas medsols där norr är 0°.

Exempel:
Lägesanvisningen är 2300 m 90°. Mät på kartan 2300 meter 
rakt österut från det nedre vänstra hörnet av den första 
bokstaven eller tecknet i det ortnamn eller annan geografisk 
position ni har fått ut genom att lösa rebusen, om det inte i 
rebusen framgår att ni ska göra på annat sätt. Där ska nästa 
kontroll ligga. Noggrannheten i angivet avstånd är ca 100 m 
och riktningen är ungefärlig. Avståndet mellan två på varandra 
följande kontroller överstiger aldrig 20 km fågelvägen, dvs 20 
cm på kartan.

Obemannad kontroll utmärks av en stolpe med en pärm vid 
rallyvägens högra sida. Kontrollens (pärmens) utsida är försedd 
med nummer samt Baskrarnas logotyp. I pärmen finns rebus-
lappar, hophäftade tre och tre, eller kuvert markerade med 
lagets lagnamn. Vid kontrollen får varje lag endast förse sig 
med högst tre rebuslappar respektive kuvertet med sitt eget 
lagnamn i förekommande fall. Bemannad kontroll (tidskontroll/
TK) utmärks också av en pärm på vägens högra sida i vilken 
finns en vägbeskrivning till den bemannade kontrollen. 

Trafikregler

Alla gällande trafikregler inklusive hastighetsbegränsningar 
ska ovillkorligen följas. Brott mot dessa medför omedelbar 
diskvalificering. Rally Monte Carl är inte en hastighetstävling. 
Sunt förnuft, hänsyn och stor försiktighet ska visas i trafiken. 
     
Utrustning

Varje deltagande lag ska medta utrustning enligt aktuell 
utrustningslista. Utrustningen kan komma att behövas vid re-
buslösning, praktiska eller teoretiska moment och till eventuell 
heldagsuppgift. Underlåtenhet att medföra anbefallen utrust-
ning kan leda till prickbelastning. Detta gäller även medförande 
av otillåten utrustning. Rallyfordonet kan under rallyt komma 
att genomsökas för kontroll av utrustning. 

Start

Tävlingsstart sker vid Värmlands nation, lördagen den 27:e 
oktober 2018 vid det klockslag som står angivet på baksidan 
av Blaskern. Vid starten får laget en karta, mot erläggande av 
300 kr i deposition, samt en startpåse innehållande:

* Kuvert med nödlösningar och eventuella rebusledningar
* Två lappar med lagets nummer och logotyp
* Kuvert för inlämning vid tidskontroller och målgång 
* Heldagsuppgift
* Fotoplocksaffisch, fotoplocksprotokoll och protokoll för 
övriga plock
* Journummer
* Diverse övriga attiraljer
  
Direkt vid starten ska lapparna med lagets nummer och logotyp 
fästas synligt på bilens fram- och bakruta och sitta där hela 
rallyt. Prickbelastning sker vid brott mot denna regel. 

Rallyväg

Med rallyväg menas den på kartan kortaste tillåtna vägen mellan 
kontrollerna. Tillåtna vägar är sådana som på kartan eller på an-
nat sätt är utmärkta som allmän väg eller enskild bättre bilväg. 
Motorväg är ej tillåten väg. Längs rallyvägen får laget färdas 
en gång och i en riktning. Rallyväg får inte korsas, däremot kan 
rallyvägen gå över eller under eller tangera sig själv. Ovanstå-
ende gäller inte inom följande tätorter: Stockholm, Uppsala, 
Västerås, Norrtälje, Gävle och Enköping. Rallyväg kan ”gafflas” 
och behöver alltså inte vara densamma för alla deltagande lag. 
Vid en kontroll kan man mötas av en vägbeskrivning samt texten 
”rallyväg upphör”. Den väg man kör då man följer en sådan 
vägbeskrivning räknas följaktligen inte som rallyväg. Den åkta 
rallyvägen nollställs efter varje tidskontroll. 
     
Rebusar
      
Vid starten får varje lag rebus nr 1. Med hjälp av denna gäller 
det att lista ut var kontroll nr 1 är belägen. Rebusens lösning är 
en geografisk position på kartan. Det kan tex vara ett ortsnamn, 
en teckenförklaringssymbol, en flygplats eller liknande. Tillsam-
mans med den lägesanvisning som står på rebusen leder detta 
till den plats där kontrollen är utplacerad. Åk dit! Vid kontroll 
nr 1 finns rebus nr 2, som leder vidare till kontroll nr 2 osv. 
     
Motivering

När en rebus har lösts ska lösningen skriftligen motiveras nog-
grant, fullständigt och stringent. Alla led i rebusen ska anges. 
Varje motivering ska nedtecknas tydligt på separat A4-ark där 
även lagets lagnamn samt rebusens nummer är tydligt angivet. 
Slarv med separata ark och märkning för varje rebus medför 
prickbelastning. Felaktigt eller ofullständigt motiverade rebus-
lösningar medför också prickbelastning. Notera att alla rebusar 
alltid ska motiveras, även om laget brutit tillhörande ledning 
eller nödlösning, eller funnit kontrollen på annat sätt. Helt 
utebliven motivering leder till full prickbelastning medan varje 
utförd motivering bedöms från fall till fall av 2Rick&2Morty 
enligt ett på förhand utformat prickprotokoll där varje led i 
rebusen värderas. 

Idealtid

I övre högra hörnet på varje rebuslapp finns information om 
lösningstid (l) och medelhastighet (v). Detta ska användas av 
lagen för att räkna ut den så kallade idealtiden (t). Idealtiden 
är i förväg uträknad och fastställd av Baskrarna och är den tid 
de anser att det i det ideala fallet ska ta för respektive lag att 
lösa rebusen och förflytta sig mellan kontrollerna. Idealtiden 
vid varje kontroll räknas ut på följande sätt: 
     
t = (s/v) • 60 + l = idealtid (i minuter) 

där s = sträcka (i km) från föregående kontroll, v = medelhas-
tighet angiven på rebuslappen och l = uppskattad lösningstid 
(i minuter) angiven på rebuslappen. För att få sträckan (s) 
från föregående kontroll används rallyfordonets trippmätare. 
Idealtiderna mellan de olika kontrollerna adderas och läggs till 
det klockslag laget erhöll vid start (ny starttid erhålls vid varje 
tidskontroll), varvid laget får fram sitt ideala klockslag. Vid 
kontroll ska laget kunna uppge detta ideala klockslag. Vid skylt 
med texten ”rallyväg upphör” ska trippmätaren avläsas och ide-
altidsberäkning utföras. Om laget anländer till en tidskontroll 
(eller mål) senare än sitt ideala klockslag eller inte kan uppge 
detta, ska verklig tid begäras, det vill säga den tid funktionä-
rens klocka visar. Felaktigt uppgivet idealt klockslag leder till 
prickbelastning med en prick per minuts fel, oavsett om det är 
tidigare eller senare än det korrekta. Vi vill påpeka att idealti-
den är väl tilltagen och att det inte är någon vits att köra fort 
för att slå idealtiden med så stor marginal som möjligt. Rally 
Monte Carl är ingen hastighetstävling, det är ett sinnestill-
stånd. 
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Fotoplock

Fotoplock är fotografier av platser eller saker längs med 
rallyvägen. Bilderna är tagna från olika vinklar från rallyvägen 
sett (dock ej bakåt), men viss beskärning kan ha skett. En 
fotoplocksaffisch med numrerade bilder delas ut vid star-
ten. När man efter rallyvägen finner en plats eller sak som 
finns med på affischen ska denna plats noggrant redovisas 
på det fotoplocksprotokoll som laget har erhållit vid start. 
Fotoplockets placering redovisas genom att man på protokollet 
antecknar koordinaterna (2+2 siffror) där den fotograferade 
platsen eller saken finns. Ange koordinater enligt anvisning på 
fotoplocksprotokoll. Fel på en koordinat i varje riktning godtas. 
Fotoplocksprotokollet med lagets lagnamn påskrivet ska lämnas 
in vid målgång. Icke lokaliserade eller felaktigt redovisade 
fotoplock belastas med prickar. 
 

Rallyplock

Rallyplock kan finnas placerade på höger sida av rallyvägen 
på ett avstånd om högst tio meter från vägkanten. Exem-
pel på hur plocken ser ut kommer att finnas vid starten. När 
man finner ett rallyplock ska det redovisas med koordinater 
på det rallyplocksprotokoll som laget erhållit vid start. Ral-
lyplocksprotokoll med lagets lagnamn påskrivet ska lämnas in 
vid målgång. Icke redovisade rallyplock samt redovisade falska 
rallyplock belastas med prickar. 
     
Tidskontroll/TK

Vid TK ska laget uppge antingen sin idealtid eller begära verk-
lig tid. Om laget ankommer till TK senare än det ideala klock-
slag de räknat ut begärs verklig tid, annars anges idealtiden. 
Vid varje TK ska laget också överlämna (i ett för ändamålet 
avsett kuvert):
En rebuslapp från varje kontroll längs den aktuella sträckan
En motivering för varje rebuslösning längs den aktuella sträck-
an
Obrutna lösningar och ledningar för den aktuella sträckan
När kuvertet lämnas in stoppas tiden och laget erhåller den 
starttid vid vilken de senare ska åka vidare från TK. Vid till-
delat klockslag får laget en rebus som leder till nästa kontroll. 
Innan det tilldelade klockslaget får lagets rallyfordon inte 
lämna TK, om så görs kommer den tilldelade tiden anses som 
ankomsttid och tidsprickar kommer tilldelas. Vid tidskon-
trollerna förekommer teoretiska och praktiska prövningar, 
vilka laget gladeligen skall deltaga i. Regler för varje prövning 
redogörs av funktionären endast en gång och bör beaktas 
under stor tystnad och koncentration. Dessa prövningar ingår i 
tävlingen och kan således medföra prickbelastning. Blaskern är 
förbjuden utrustning att medhava vid alla prövningar på TK. 

Nödlösningar & ledningar
      
Om ni inte lyckas lösa en rebus behöver ni inte bryta rallyt. I 
vissa fall kan det finnas en ledning till rebusen, vilken ni i så 
fall finner i startpåsen. Rebusledningen finns då i ett kuvert 
som har samma nummer som rebusen. Denna ger en ledtråd 
till hur rebusen ska lösas. Till samtliga rebusar hör även en 
nödlösning, som kan öppnas om ni inte lyckas lösa rebusen. 
Där finns ortnamn/geografisk position och tillhörande koor-
dinater som utgör lösningen på rebusen. Öppnade ledningar 
och rebuslösningar medför naturligtvis prickbelastning. Om 
både ledning och nödlösning brutits för samma rebus räknas 
det som om bara nödlösningen brutits. Förkommen eller icke 
inlämnad nödlösning eller ledning prickbelastas som en bruten 
dito. Tänk efter innan ni öppnar kuvert. 

Fusk

Verkligt fusk, såsom åverkan på kontroller, plock, rallyväg 
eller andra deltagande rallyfordon eller manipulerande av 
nödlösningar och dylikt är oerhört skamligt och leder till ome-
delbar diskvalificering och evig vanära. ”Småfusk” är däremot 
fullt tillåtet. Hit räknas till exempel att ”följa laget”, att lura 
andra lag att avslöja rebuslösningar, att med sitt rallyfordon 
skymma plock och kontroller mm. 
     
Mutor

Det är tillåtet att försöka muta 2Rick&2Morty. Vi garanterar 
dock inte att dessa försök automatiskt kommer att påverka 
lagets prickbelastning. 
    
Målgång

Målgången, som är belägen vid Värmlands nation, ska ske se-
nast kl 17:30, då målet stänger. För att undvika försening av 
rallysexan uppmanar vi alla lag att respektera denna tid och 
inte stanna onödigt länge vid TK. Vid målgången sker inlämning 
av plockprotokoll och heldagsuppgift. För att laget ska kunna 
återfå kartdepositionen ska kartan vara väl rengjord. 
  
Protester

Eventuella protester mottas och behandlas av 2 Rick 2 Morty.
De ska vara utformade skriftligen på ett A4-ark och lämnas 
vid målet senast 10 minuter efter det egna lagets målgång, 
dock senast 17:30. 
    
Prickar

Fel uträknad idealtid eller ankomst efter idealt klockslag: 1p 
per minut
Bruten eller ej inlämnad nödlösning: 25p
Bruten eller ej inlämnad ledning: 10p
Felaktigt motiverad rebuslösning: 1-20p
Ej inlämnad rebuslösning: 20p
Rebuslösning som redovisats på annat sätt än regelverket 
föreskriver: 10p
Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt plock: 10p
Ofullständigt genomförd eller redovisad heldagsuppgift: 
1-20p
Praktiska och teoretiska prov: 0-10p
Ej medförd utrustning: 1-15p
Brott mot gällande trafik-
regler eller verkligt fusk: 
diskvalificering
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Sexan

Rallysexa med rebusredovisning samt utdelning av diverse 
priser kommer att gå av stapeln på Värmlands nation. Fördrink 
serveras 18:00 och sittningen börjar 18:30. Kom i tid! 
     
Vinnarlaget
      
Det lag som har samlat på sig minst antal prickar under tävling-
en vinner. Om två lag har samma antal prickar är det slumpen 
som avgör segern. Slump avgörs alltid med tärning. 
    
Nästa rallyläggare

Nästa termins rallyläggare blir det lag som är bäst placerat, 
fått minst antal prickar, utan att inneha läggarimmunitet. 
För att inneha läggarimmunitet krävs att ett lag tidigare har 
arrangerat ett RMC och att minst hälften av de deltagande i 
laget ska ha varit delaktiga. laget bör även åka under samma 
eller ett liknande namn. Ett lag som erhållit immunitet kan 
tillfälligt avsäga sig denna för det aktuella rallyt genom att 
meddela detta till Baskrarna senast under rallyfikat. 
   
Heldagsuppgift

Vid starten kan en heldagsuppgift tilldelas. Det åligger varje 
lag att utföra denna efter bästa förmåga och att redovisa den 
vid målgången. Beroende på heldagsuppgiftens genomförande 
delas prickar ut i varierande mängd. 
     
Bruten tävling

Bruten tävling ska omedelbart meddelas 2Rick&2Morty. Se 
journummer som finns i startpåsen. 

W

Bokstaven W är en helt vanlig bokstav och behålls i alla sam-
manhang.

Smartphone med internet

Får bara användas om rebusen tydligt pekar på det.
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