Nova är en fantastisk farkost som är både flygplan
och ubåt. Dessutom är Nova helt miljövänlig.
Nova drivs nämligen av kiss och bajs. Som
befälhavare för Nova kommer du att vara med
om spännande äventyr och lära känna färgstarka
personligheter. Till din hjälp har du Pixie –
världens bäste medhjälpare och andrepilot.
Är du redo för ditt första uppdrag?
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Det här är en del av ett evidensbaserat behandlingsmaterial som
tagits fram av nätverket Nikola med stöd av Arvsfonden.

Rita dig själv som du ser ut just nu:

Namn:
Efter att du satt ditt namn på kontraktet finns ingen
återvändo. Du har nu blivit befälhavare över en märklig
farkost som heter Nova. Den kommer att ta dig med på
fantastiska äventyr.
Nova kan både flyga som ett flygplan och dyka långt ner
i havsdjupen som en ubåt. Det kommer du att ha nytta av
under dina kommande resor. En av de bästa sakerna med
Nova är att den är helt miljövänlig. Den drivs nämligen inte
av vanlig bensin – utan istället av kisset och bajset från sin
befälhavare. Alltså – varje gång du går på toaletten fyller
du på Novas bränsletank!
I Novas loggbok håller du reda på bränslenivån för att
undvika motorhaveri. Ibland använder du specialutrustning
som kräver att du är extra noggrann med regelbundna
påfyllningar av bränsle.
Låter det svårt? Oroa dig inte! Till din hjälp har du Pixie –
världens bästa medhjälpare och andrepilot. Pixie har jobbat
länge ombord och vet hur det mesta fungerar. Och Pixie
älskar äventyr. Men ibland blir Pixie stressad och orolig
över hur allting ska gå. Då är det bra om du har tålamod och
behåller lugnet. Jobbar ni tillsammans så ordnar det sig nog!
Nu är det snart dags att sätta igång med ditt första uppdrag!

Peka på hur du känner just nu:

