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Nedfrysningen,
Hej. Jeg hedder Bo Skjoldborg, og

jeg skriver sjove og spÊndende
b¯rneb¯ger. Faktisk begyndte jeg, da
jeg var pÂ din alder, fordi jeg kedede
mig og fandt ud af, at det hele blev

sjovere, nÂr jeg skrev. Vil DU
pr¯ve? SÂ skriv noget. Du beh¯ver
ikke at vente pÂ en ide. Historierne
kommer af sig selv, nÂr du begynder.
Bare skriv! Her er mine historier:

Vild flugt
Vild ferie
Vild panik
Vild jagt
Vild gift
Vild ¯

Jagten pÂ den talende hund
Jagten pÂ elverguldet

marts 1977
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Det er så koldt at blive frosset

Men la’r du vær, så er du tosset …

Du bli’r så rask, når du bliver frosset

Og la’r du vær, så er du tosset …
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På grund af min sygdom lader jeg

mig nedfryse i 100 år. Jeg vil først

tøs op, når der er opfundet en

kur imod sygdommen. Er kuren

ikke klar om 100 år, vil jeg tøs

op igen. Altså i år 2077.

Fred og harmoni

Doktor Karl Kold

PS …
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Doktoren, der blev frosset ned

Doktor Karl Kold var i 1970’erne en

yderst respekteret opfinder. Han står

bag adskillige kemiske formler og

skabte blandt andet brændstoffet

til de første raketter, der blev sendt

ud i verdensrummet.

Hans største opdagelse var imidlertid,

at man kan fryse mennesker ned og

først tø dem op igen en måned eller

endda flere år senere. Uden at de

dør af det. De skal blot have en

speciel modgift lige efter optøningen.

Karl Kolds håb var, at folk, der

var alvorligt syge, kunne lade sig fryse

ned og så først blive tøet op igen,

Doktor Kolds
testamente
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når der var opfundet en kur mod

deres sygdom.

I 1977 blev Karl Kold imidlertid

selv dødeligt syg og lod sig fryse ned

i en glasfryser i sit kontor på

universitetet. I sit testamente skriver

han, at han først skal tøs op, når der

findes en kur mod sygdommen

– og ellers i 2077.

Karl Kolds særlige modgift er

aldrig blevet fundet.
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Hvilken stor opfindelse lagde doktor

Kold grundstenen til – som

blandt andet havde med

den første månelanding at gøre?

Hvad blev doktor Kold frosset

ned sammen med?
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En iskold krammer


